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Consórcios Intermunicipais

Cim Polo Sul - ConSórCio PúbliCo da região Polo Sul do eS

ERRATA DA PORTARIA CIM POLO SUL, Nº 10 – R, DE 
09 DE DEZEMBRO DE 2016.

Publicação Nº 69840

ERRATA DA PORTARIA CIM POLO SUL, Nº 10 – R, DE 
09 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

Onde se lê:. PORTARIA CIM POLO SUL, Nº 10 – R, DE 09 
DE DEZEMBRO DE 2016.

Leia- se:. PORTARIA CIM POLO SUL, Nº 12 – R, DE 09 
DE DEZEMBRO DE 2016.

Mimoso do Sul - ES, 28 de Dezembro de 2016.

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do Cim Polo Sul

PORTARIA CIM POLO SUL  R- Nº 13 DE 28  DE DE-
ZEMBRO  DE 2016.

Publicação Nº 69853

PORTARIA CIM POLO SUL R- Nº 13 DE 28 DE DE-
ZEMBRO DE 2016.

Aprova os procedimentos contábeis patrimoniais adotados 
e o cronograma de ações a adotar para atendimento às 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 
Público NBC – TSP.

O Presidente do Consórcio Público da Região Polo Sul do 
Estado do Espírito Santo - CIM POLO SUL/ES, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, e,

Considerando os termos da Instrução Normativa TC nº 
036, de 23 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre os no-
vos prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis 
patrimoniais aplicáveis ao Estado e aos municípios, em 
conformidade com a Portaria STN nº 548, de 24 de setem-
bro de 2015, e dá outras providências;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar os procedimentos contábeis patrimoniais 
adotados e o cronograma de ações a adotar para atendi-
mento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 
ao Setor Público NBC – TSP, nos termos do Anexo único 
desta Portaria.

Art. 2º - As providências necessárias para preparação e 
implementação do sistema de informação de custos deve-
rão ser adotadas até o término do exercício de 2022.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Registre-se e publique-se.

Mimoso do Sul/ES, 28 de Dezembro de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Presidente do CIM POLO SUL

ANEXO ÚNICO

PRAZOS PARA PREPARAÇÃO DE SISTEMAS E OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS DE IMPLANTAÇÃO E REGISTRO DOS 
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

Procedimentos Contábeis 
Patrimoniais (de acordo 
com as regras das NBC 
TSP e do MCASP vigen-

tes)

Prazos-limite 
para prepara-
ção de siste-
mas e outras 
providências 
de implanta-

ção(até)

Obrigato-
riedade dos 

registros 
contábeis (a 

partir de)

7. Reconhecimento, men-
suração e evidenciação dos 
bens móveis e imóveis; res-
pectiva depreciação, amor-
tização ou exaustão; rea-
valiação e redução ao valor 
recuperável (exceto bens do 
patrimônio cultural e de in-
fraestrutura).

31/12/2018 01/01/2019

8. Reconhecimento, men-
suração e evidenciação dos 
bens de infraestrutura; res-
pectiva depreciação, amor-
tização ou exaustão; rea-
valiação e redução ao valor 
recuperável.

31/12/2020 01/01/2021

11. Reconhecimento, men-
suração e evidenciação das 
obrigações por competência 
decorrentes de benefícios a 
empregados (ex.: 13º salá-
rio, férias, etc.).

31/12/2017 01/01/2018

13. Reconhecimento, men-
suração e evidenciação das 
obrigações com fornecedo-
res por competência.

Imediato Imediato
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14. Reconhecimento, men-
suração e evidenciação das 
demais obrigações por com-
petência.

Imediato Imediato

15. Reconhecimento, men-
suração e evidenciação de 
softwares, marcas, patentes, 
licenças e congêneres, clas-
sificados como intangíveis e 
eventuais amortizações, rea-
valiação e redução ao valor 
recuperável.

31/12/2016 01/01/2017

18. Reconhecimento, men-
suração e evidenciação dos 
estoques.

Imediato Imediato

*Os itens acima integram o Anexo Único da IN nº 
36/2016 do TCEES.

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 07 – R, DE 01 DE OU-
TUBRO DE 2016.

Publicação Nº 69847

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 07 – R, DE 01 DE OU-
TUBRO DE 2016.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da des-
pesa prevista para o exercício de 2016 e dá outras provi-
dências.

O Presidente do CIM POLO SUL, no uso de suas atribuições 
legais, com poderes que lhe confere o Contrato de Consór-
cio Público e o Estatuto do CIM POLO SUL, de acordo com o 
disposto no inciso I, art. 5º. da Resolução nº 01, de 22 de 
julho de 2015, e deliberação da Assembleia Geral reunida 
em 26/07/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no va-
lor de R$ 850.000,00 (Oitocentos e cinquenta mil reais) no 
orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016, 
nas dotações discriminadas no Quadro I, abaixo:

Quadro I:

ÓRGÃO

UNIDADE

FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

PROJ/ATIV.

ELEMENTO

VALOR

PROJ/ATIV.

ELEMENTO

VALOR

01

101

10

122

0001

2.001

333903900

R$ 670.000,00

2.002

331901100

R$ 180.000,00

CIM POLO SUL - CONSÓRCIO 
PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL

CIM POLO SUL - CONSÓRCIO 
PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL

SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO GERAL

APOIO A ATIVIDADE DA SAÚDE 
DO CIM POLO SUL DE ES

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
MÉDICOS E SERVIÇOS DE 
APOIO DIAGNÓSTICO

OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES 
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA 
ÁREA DE SAÚDE

VENCIMENTOS E VANTAGENS 
FIXAS - PESSOAL CIVIL

Art. 2º - Os recursos para cobrir o Crédito Adicional Su-
plementar decorrerão do superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial do exercício anterior, em conformi-
dade com o disposto no I do § 1° e § 2º do Art. 43 da Lei 
n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

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

Mimoso do Sul (ES), 01 de Outubro de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Presidente do CIM POLO SUL

PORTARIA Nº 000002/16-R DE 20 DE MAIO DE 2016
Publicação Nº 69841

PORTARIA Nº 000002/16-R de 20 de Maio de 2016

Abra crédito adicional – suplementar – originário do orça-
mento geral no Orçamento programa de 2016.

O presidente do CIM POLO SUL /ES, Srº Carlos Roberto 
Casteglione Dias , no uso de suas atribuições, com pode-
res que lhe conferem o estatuto e o contrato de consórcio 
público, com embasamento do inciso III do art.5º da Re-
solução Orçamentária 01/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor 
de R$ 60.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orça-
mentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

00.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.005-3.3.90.39.00.00.00.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
60.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata 
o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da 
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL
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01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.006-3.1.90.11.00.00.00.00 – VEN-
CIMENTO E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL 20.000,00

01.01.10.122.0001.2.002-3.1.90.11.00.00.00.00 – VEN-
CIMENTO E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL 40.000,00

Art 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Mimoso do Sul, 20 de Maio de 2016

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM Polo Sul

PORTARIA Nº 000003/16-R DE 01 DE JUNHO DE 
2016

Publicação Nº 69842

PORTARIA Nº 000003/16-R de 01 de Junho de 2016

Abra crédito adicional – suplementar – originário do orça-
mento geral no Orçamento programa de 2016.

O presidente do CIM POLO SUL /ES, Srº Carlos Roberto 
Casteglione Dias , no uso de suas atribuições, com pode-
res que lhe conferem o estatuto e o contrato de consórcio 
público, com embasamento do inciso III do art.5º da Re-
solução Orçamentária 01/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor 
de R$ 32.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orça-
mentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

00.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.36.00.00.00.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
12.500,00

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.39.00.00.00.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
19.500,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata 
o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da 
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.1.90.13.00.00.00.00 – OBRI-
GAÇÕES PATRONAIS 7.000,00

01.01.10.122.0001.2.006-3.1.90.13.00.00.00.00 – OBRI-
GAÇÕES PATRONAIS 25.000,00

Art 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Mimoso do Sul, 01 de Junho de 2016

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM Polo Sul

PORTARIA Nº 000004/16-R DE 01 DE JULHO DE 
2016

Publicação Nº 69843

PORTARIA Nº 000004/16-R de 01 de Julho de 2016

Abra crédito adicional – suplementar – originário do orça-
mento geral no Orçamento programa de 2016.

O presidente do CIM POLO SUL /ES, Srº Carlos Roberto 
Casteglione Dias , no uso de suas atribuições, com pode-
res que lhe conferem o estatuto e o contrato de consórcio 
público, com embasamento do inciso III do art.5º da Re-
solução Orçamentária 01/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no va-
lor de R$ 900,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orça-
mentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

00.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.36.00.00.00.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 
900,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata 
o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da 
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.92.00.00.00.00 – DES-
PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 900,00
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Art 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Mimoso do Sul, 01 de Julho de 2016

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM Polo Sul

PORTARIA Nº 000005/16-R DE 01 DE AGOSTO DE 
2016

Publicação Nº 69844

PORTARIA Nº 000005/16-R de 01 de Agosto de 2016

Abra crédito adicional – suplementar – originário do orça-
mento geral no Orçamento programa de 2016.

O presidente do CIM POLO SUL /ES, Srº Carlos Roberto 
Casteglione Dias , no uso de suas atribuições, com pode-
res que lhe conferem o estatuto e o contrato de consórcio 
público, com embasamento do inciso III do art.5º da Re-
solução Orçamentária 01/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor 
de R$ 1.500,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orça-
mentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

00.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.93.00.00.00.00 – INDE-
NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata 
o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da 
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-4.4.90.52.00.00.00.00 – EQUI-
PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00

Art 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Mimoso do Sul, 01 de Agosto de 2016

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM Polo Sul

PORTARIA Nº 000006/16-R DE 09 DE SETEMBRO  DE 
2016

Publicação Nº 69846

PORTARIA Nº 000006/16-R de 09 de Setembro de 
2016

Abra crédito adicional – suplementar – originário do orça-
mento geral no Orçamento programa de 2016.

O presidente do CIM POLO SUL /ES, Srº Carlos Roberto 
Casteglione Dias , no uso de suas atribuições, com pode-
res que lhe conferem o estatuto e o contrato de consórcio 
público, com embasamento do inciso III do art.5º da Re-
solução Orçamentária 01/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor 
de R$ 14.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orça-
mentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

00.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.1.90.11.00.00.00.00 – VEN-
CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL 14.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata 
o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da 
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.1.90.13.00.00.00.00 – OBRI-
GAÇÕES PATRONAIS 14.000,00

Art 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Mimoso do Sul, 09 de Setembro de 2016

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM Polo Sul
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PORTARIA Nº 000008/16-R DE 01 DE OUTUBRO DE 
2016

Publicação Nº 69849

PORTARIA Nº 000008/16-R de 01 de Outubro de 
2016

Abra crédito adicional – suplementar – originário do orça-
mento geral no Orçamento programa de 2016.

O presidente do CIM POLO SUL /ES, Srº Carlos Roberto 
Casteglione Dias , no uso de suas atribuições, com pode-
res que lhe conferem o estatuto e o contrato de consórcio 
público, com embasamento do inciso III do art.5º da Re-
solução Orçamentária 01/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no va-
lor de R$ 850.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01- CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.1.90.11.00.00.00.00 – VEN-
CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL 180.000,00

01.01.10.122.0001.2.001-3.3.90.39.00.00.00.00 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR. 
670.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata 
o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da 
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

Superávit financeiro 850.000,00

Art 3º - Está portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Mimoso do Sul, 01 de Outubro de 2016.

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM Polo Sul

PORTARIA Nº 000009/16-R DE 14 DE OUTUBRO DE 
2016

Publicação Nº 69850

PORTARIA Nº 000009/16-R de 14 de Outubro de 
2016

Abra crédito adicional – suplementar – originário do orça-
mento geral no Orçamento programa de 2016.

O presidente do CIM POLO SUL /ES, Srº Carlos Roberto 
Casteglione Dias , no uso de suas atribuições, com pode-
res que lhe conferem o estatuto e o contrato de consórcio 
público, com embasamento do inciso III do art.5º da Re-
solução Orçamentária 01/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor 
de R$ 1.000,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orça-
mentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

00.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 – MATE-
RIAL DE CONSUMO 1.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata 
o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da 
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.35.00.00.00.00 – SER-
VIÇO DE CONSULTORIA 1.000,00

Mimoso do Sul, 14 de Outubro de 2016

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM Polo Sul

PORTARIA Nº 000010/16-R DE 27 DE OUTUBRO DE 
2016

Publicação Nº 69851

PORTARIA Nº 000010/16-R de 27 de Outubro de 
2016

Abra crédito adicional – suplementar – originário do orça-
mento geral no Orçamento programa de 2016.

O presidente do CIM POLO SUL /ES, Srº Carlos Roberto 
Casteglione Dias , no uso de suas atribuições, com pode-
res que lhe conferem o estatuto e o contrato de consórcio 
público, com embasamento do inciso III do art.5º da Re-
solução Orçamentária 01/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor 
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de R$ 16.150,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orça-
mentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

00.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.1.90.11.00.00.00.00 – VEN-
CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.650,00

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 – MATE-
RIAL DE CONSUMO 3.500,00

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.39.00.00.00.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 
6.000,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata 
o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da 
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.1.90.13.00.00.00.00 – OBRI-
GAÇÕES PATRONAIS 6.650,00

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.14.00.00.00.00 – DIÁ-
RIA – PESSOA CIVIL 3.500,00

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.36.00.00.00.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 6.000,00

Art 3º - Está portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Mimoso do Sul, 27 de Outubro de 2016

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM Polo Sul

PORTARIA Nº 000011/16-R DE 09 DE NOVEMBRO  
DE 2016

Publicação Nº 69852

PORTARIA Nº 000011/16-R de 09 de Novembro de 
2016

Abra crédito adicional – suplementar – originário do orça-
mento geral no Orçamento programa de 2016.

O presidente do CIM POLO SUL /ES, Srº Carlos Roberto 
Casteglione Dias , no uso de suas atribuições, com pode-
res que lhe conferem o estatuto e o contrato de consórcio 
público, com embasamento do inciso III do art.5º da Re-
solução Orçamentária 01/2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor 
de R$ 6.250,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orça-
mentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

00.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.14.00.00.00.00 – DIÁ-
RIA – PESSOA CIVIL 150,00

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.35.00.00.00.00 – SER-
VIÇO DE CONSULTORIA 6.000,00

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.36.00.00.00.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 100,00

Art. 2º - Para atendimento da suplementação que trata 
o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da 
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s):

01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL CIM 
POLO SUL

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.30.00.00.00.00 – MATE-
RIAL DE CONSUMO 250,00

01.01.10.122.0001.2.002-3.3.90.36.00.00.00.00 – OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 6.000,00

Art 3º - Está portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando as disposições em contrário.

Mimoso do Sul, 09 de Novembro de 2016

Carlos Roberto Casteglione Dias

Presidente do CIM Polo Sul
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CiSabeS - ConSórCio intermuniCiPal de Saneamento báSiCo do eS

ADITIVO Nº 4 DO CONTRATO 005/2013 - MARLON 
DO NASCIMENTO 

Publicação Nº 69928

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO - CISABES

COLATINA-ES – CNPJ 14.934.498/0001-74

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO DEZEMBRO 
2016

CONTRATO Nº 005/2013 – (Aditivo 004)

CONTRATADO: GONÇALVES MAGRO & BARBOSA ADVOGA-
DOS ASSOCIADOS

ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL: MARLON DO NASCIMEN-
TO BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALI-
ZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA EXTRAJUDICIAL 
ESPECÍFICA VISANDO AUXÍLIO E SUPORTE NA RESOLUÇÃO DE 
QUESTÕES ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS NO ÂMBITO DO 
CONSÓRCIO, BEM COMO PARA A RESOLUÇÃO DE QUESTÕES 
ADMINISTRATIVAS E JURÍDICAS PARA AS AUTARQUIAS DE SA-
NEAMENTO CONSORCIADAS AO CONSÓRCIO.

VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 001.001.17.122.0001.2.001 
ELEMENTOS DE DESPESA 3.3.90.35.00000

VALOR MENSAL: R$ 5.355,43 (CINCO MIL, TREZENTOS E 
CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTA-
VOS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 64.262,16 (SESSEN-
TA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS 
E DEZESEIS CENTAVOS)

DATA: 21/12/2016

RESOLUÇÕES RETROATIVAS - (062/2016 - 063/2016 
- 064/2016)

Publicação Nº 69804

RESOLUÇÃO Nº062, DE 13 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a nomeação do Conselho de Regulação e de Fis-
calização dos Serviços de Governador Lindenberg.

O PRESIDENTE DO CISABES, no uso de suas atribuições, con-
siderando o disposto nos §§1° e 2° do art. 3° da Resolução n° 
46, de 28 de agosto de 2015, e considerando o encaminha-
mento, por parte do SAAE de Governador Lindenberg, Estado 
do Espírito Santo, do Decreto n° 4.961, de 7 de junho de 
2016,

RESOLVE:

Art. 1° Fica nomeado o Conselho de Regulação e de Fiscaliza-
ção dos Serviços de Governador Lindenberg, Estado do Espíri-
to Santo, formado pelos seguintes membros:

I – Romero Gobbo Figueredo, atual Presidente do CISABES;

II – Fábio Hell Andrade, atual Diretor Executivo do CISABES;

III – Ágata Perini, membro do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Governador Lindenberg como titu-
lar representante do setor produtivo;

IV – Jair Antonio Toso, membro do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Governador Lindenberg como titu-
lar representante do setor produtivo;

V – Antonio Bartista, membro do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Governador Lindenberg como titu-
lar representante do setor produtivo;

VI – Hemely Loss Pires, membro do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente do Município de Governador Lindenberg como 
titular representante de organizações populares;

VII – Fernando Colombo, membro do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente do Município de Governador Lindenberg como 
titular representante de organizações populares;

VIII – Darci Ferrarini Junioir, membro do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente do Município de Governador Lindenberg 
como titular representante de organizações populares;

IX – Gesika Batista Souza, membro do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente do Município de Governador Lindenberg como 
suplente de organizações populares.

Art. 2° O mandato do conselho, nos termos do inciso II do §2° 
do art. 3° da Resolução n° 46, de 28 de agosto de 2015, será 
coincidente com o mandato dos conselheiros elencados nos 
incisos III a IX do art. 1°.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Colatina – ES, 13 de julho de 2016.

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Presidente

RESOLUÇÃO Nº063, DE 13 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a nomeação do Conselho de Regulação e de Fis-
calização dos Serviços de Jerônimo Monteiro.

O PRESIDENTE DO CISABES, no uso de suas atribuições, con-
siderando o disposto nos §§1° e 2° do art. 3° da Resolução n° 
46, de 28 de agosto de 2015, e considerando o encaminha-
mento, por parte do SAAE de Jerônimo Monteiro, Estado do 
Espírito Santo, do Decreto n° 4.630/2015,

RESOLVE:

Art. 1° Fica nomeado o Conselho de Regulação e de Fiscali-
zação dos Serviços de Jerônimo Monteiro, Estado do Espírito 
Santo, formado pelos seguintes membros:
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I – Romero Gobbo Figueredo, atual Presidente do CISABES;

II – Fábio Hell Andrade, atual Diretor Executivo do CISABES;

III – Joana D'Arc Dan, membro do Conselho Municipal de Saú-
de do Município de Jerônimo Monteiro como representante 
dos usuários do SUS;

IV – Luiz Eduardo Teixeira Zullo, membro do Conselho Munici-
pal de Saúde do Município de Jerônimo Monteiro como repre-
sentante dos usuários do SUS

V – Iara Ferreira de Almeida, membro do Conselho Municipal 
de Saúde do Município de Jerônimo Monteiro como represen-
tante dos usuários do SUS;

VI – Carmem Helena Afonso Garcia, membro do Conselho 
Municipal de Saúde do Município de Jerônimo Monteiro como 
representante dos usuários do SUS;

VII – Eny Braga Curty, membro do Conselho Municipal de 
Saúde do Município de Jerônimo Monteiro como representante 
dos usuários do SUS;

VIII – Ezequiel Porto, membro do Conselho Municipal de Saú-
de do Município de Jerônimo Monteiro como representante 
dos usuários do SUS; e

IX – Nilza Morais Dias, membro do Conselho Municipal de 
Saúde do Município de Jerônimo Monteiro como representante 
dos usuários do SUS.

Art. 2° O mandato do conselho, nos termos do inciso II do 
§2° do art. 3° da Resolução n° 46, de 28 de agosto de 2015, 
será coincidente com o mandato dos conselheiros elencados 
nos incisos III a IX do art. 1° no Conselho Municipal de Saúde.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Colatina – ES, 19 de julho de 2016.

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Presidente

RESOLUÇÃO Nº 064, DE 26 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre a nomeação do Conselho de Regulação e de Fis-
calização dos Serviços de Itaguaçu.

O PRESIDENTE DO CISABES, no uso de suas atribuições, con-
siderando o disposto nos §§1° e 2° do art. 3° da Resolução 
n° 46, de 28 de agosto de 2015, e considerando o encami-
nhamento, por parte do SAAE de Itaguaçu, Estado do Espírito 
Santo, do Decreto n° 7.410/2013,

RESOLVE:

Art. 1° Fica nomeado o Conselho de Regulação e de Fisca-
lização dos Serviços de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, 
formado pelos seguintes membros:

I – Romero Gobbo Figueredo, atual Presidente do CISABES;

II – Fábio Hell Andrade, atual Diretor Executivo do CISABES;

III – Lourival Ernesto Felberg, membro do Conselho Municipal 
de Saúde do Município de Itaguaçu como representante das 
igrejas instituídas no Municipio;

IV – Marlene Sciffelbeim Comper, membro do Conselho Muni-
cipal de Saúde do Município de Itaguaçu como representante 
do Distrito de Itaçu;

V – Wendel Cabral, membro do Conselho Municipal de Saúde 
do Município de Itaguaçu como representante do Distrito de 
Itaimbé;

VI – Lucelene Barloesius das Neves Luxinger, membro do 
Conselho Municipal de Saúde do Município de Itaguaçu como 
representante do Distrito de Palmeira;

VII – Ronilda Maria Binda, membro do Conselho Municipal de 
Saúde do Município de Itaguaçu como representante da Asso-
ciação de Moradores da Sede;

VIII – Rizonete Bastos da Silva, membro do Conselho Munici-
pal de Saúde do Município de Itaguaçu como representante da 
Associação de Moradores da Sede;

IX – Maria Dalva Klug, membro do Conselho Municipal de Saú-
de do Município de Itaguaçu como representante das igrejas 
instituídas no Municipio.

Art. 2° O mandato do conselho, nos termos do inciso II do 
§2° do art. 3° da Resolução n° 46, de 28 de agosto de 2015, 
será coincidente com o mandato dos conselheiros elencados 
nos incisos III a IX do art. 1° no Conselho Municipal de Saúde.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Colatina – ES, 26 de julho de 2016.

ROMERO GOBBO FIGUEREDO

Presidente
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ConSórCio PúbliCo Cointer

RESOLUÇÃO 04/2016
Publicação Nº 69894

 

 
 

 
RESOLUÇAÕ Nº 01, DE 04 DE OUTUBRO DE 2016. 

 
 

Dispõe sobre o Orçamento do Consórcio Público 
Intermunicipal para Fortalecimento da Produção e 
Comercialização de Produtos Hortigranjeiros - 
Cointer para o Exercício de 2017. 
 
 

O PRESIDENTE DO COINTER, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 19, 
caput, VI do Estatuto Social do COINTER, considerando sua competência de promover todos os atos 
administrativos e operacionais necessários para o desenvolvimento das atividades do Consórcio e 
considerando que a ausência de instrumentos legais orçamentários no Consórcio trará prejuízos ao 
desenvolvimento das atividades consorciais,   
 
 RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento do Consórcio Público Intermunicipal para Fortalecimento da 
Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros, para o exercício financeiro de 2017, com 
execução a partir de 1° de janeiro de 2017, com Receita estimada em R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil 
reais) detalhada em anexo a esta Resolução, a qual será arrecadada de acordo com a legislação vigente e 
seguinte classificação por categoria econômica: 

 
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÕES R$ R$ 

10000000000 RECEITAS CORRENTES  202.000,00 
13000000000 Receitas Patrimoniais 56.000,00  
17000000000 Transferências Correntes 144.000,00  
19000000000 Outras Receitas Correntes 2.000,00  

    
 RECEITAS DE CAPITAL  10.000,00 

24000000000 Transferências de Capital 10.000,00  
    

TOTAL DAS RECEITAS 212.000,00 
 
Art. 2º A despesa é fixada em R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais) conforme discriminada 

abaixo, e será realizada de acordo com as especificações constantes dos desdobramentos e 
demonstrativos anexos que integram esta Resolução. 

 
CÓDIGOS ESPECIFICAÇÕES R$ R$ 

30000000000 DESPESAS CORRENTES  150.000,00 
31000000000 Pessoal e Encargos 12.000,00  
33000000000 Outras Despesas Correntes 138.000,00  
40000000000 DESPESAS DE CAPITAL     50.000,00 
44000000000 Investimentos 50.000,00  
99999999999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA  12.000,00 

 TOTAL DAS DESPESAS  212.000,00 
 
 
Art. 3° Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares por Resolução da Diretoria, 

observados os limites e condições estabelecidas neste artigo: 
I – remanejamento das dotações de despesa previstas no caput do art. 18 da Lei Complementar 

Federal n° 101/00, nos termos previstos no inciso III do §1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64; 
II – suplementação das respectivas dotações com recursos do excesso de arrecadação verificado 

em cada fonte de recurso e nos termos previstos no inciso II do §1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64.  
 

Art. 4° Fica ainda o Consórcio Publico Intermunicipal Para o Fortalecimento da Produção e 
Comercialização de Produtos Hortigranjeiros – COINTER autorizado a abrir créditos adicionais 
suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento), do total do Orçamento, nos termos do §1° do art. 
43 da Lei Federal n° 4.320/64. 
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Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia financeira e 

orçamentária a partir de 1° de janeiro de 2017. 
 
Art. 6° Esta Resolução deverá ser necessariamente submetida ao referendo da Assembléia Geral 

na primeira oportunidade em que esta se reunir. 
 
 Art. 7° Caso seja aprovada em Assembléia Geral, esta Resolução terá eficácia plena de 1º de 
janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 
  
 Art. 8° Caso não seja aprovada, ficarão convalidados todos os atos praticados em decorrência e 
em conformidade com esta Resolução desde a data de sua publicação até a data de realização da 
Assembléia. 
 
 
 
 

Colatina, 04 de outubro de 2016. 
 
 
 

LEONARDO DEPTULSKI 
Presidente do COINTER 

ConSórCio PúbliCo CondoeSte

PORTARIA CONDOESTE N.º 006P/2016
Publicação Nº 70001

PORTARIA CONDOESTE N.º 006 – P, DE 29 DE DE-
ZEMBRO DE 2016: REVOGA A PORTARIA QUE DE-
SIGNOU SUPERINTENDENTE DO CONDOESTE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente do CONDOESTE, no uso de suas atribuições, 
com poderes que lhe confere o Estatuto e o Contrato de 
Consórcio Público, e em cumprimento à decisão proferida 
pela ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NO DIA 21/12/2016,

RESOLVE:
Art. 1.° Revogar a Portaria N.º 01- P, de 22 de fevereiro 
de 2011, que designou a Sra. PATRICIA DE PAIVA RO-
DRIGUES, portadora do CPF N.º 862.415.087 – 68 para 
responder pelo cargo de confiança de Superintendente do 
CONDOESTE, Padrão A, constante no ANEXO II do Contra-
to de Consórcio Público, a partir de 02/01/2017.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

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

Colatina/ES, 29 de dezembro de 2016.

LEONARDO DEPTULSKI
Presidente CONDOESTE
Prefeito de Colatina/ES

PORTARIA CONDOESTE N.º007P.2016
Publicação Nº 70004

PORTARIA CONDOESTE N.º 007 – P, DE 29 DE DE-
ZEMBRO DE 2016: NOMEIA PARA CARGO DE SU-
PERINTENDENTE DO CONDOESTE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Presidente do CONDOESTE, no uso de suas atribuições, 
com poderes que lhe confere o Estatuto e o Contrato de 
Consórcio Público, e em cumprimento à decisão proferida 
pela ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NO DIA 21/12/2016,

RESOLVE:
Art. 1.° Nomear a Sra. PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES, 
portadora do CPF N.º 862.415.087 - 68, no cargo de con-
fiança de Superintendente do CONDOESTE, Padrão A, 
constante no ANEXO II do Contrato de Consórcio Público, 
a partir de 02/01/2017.

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua as-
sinatura.

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

Colatina/ES, 29 de dezembro de 2016.

LEONARDO DEPTULSKI

Presidente CONDOESTE
Prefeito de Colatina/ES
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Afonso Cláudio

Prefeitura

DECRETO Nº 430/2016
Publicação Nº 69808

DECRETO Nº 430/2016

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, DAYANE PAIXÃO LOUREN-
ÇO, aprovada em concurso público, para exercer o cargo 
de provimento efetivo de Gari, do Quadro Permanente do 
Serviço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 29 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 061-2016 
Publicação Nº 69806

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 061/2016

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espí-
rito Santo, com fulcro no art. 24, inciso XXII, da Lei nº 
8.666/93, bem como no parecer da Procuradoria do Mu-
nicípio de Afonso Cláudio, constante do SC nº414/2016, 
protocolizado sob o n° nº010607/2016, conclui pela para 
a contratação da empresa PONTO DAS PLACAS LTDA 
EPP no valor global de R$ 1.650,00 ( mil e seiscentos e 
cinquenta reais ), para efetuar despesas com aquisição de 
Placas Inaugural Em Alumínio Fundido (50x 40 cm) gra-
vados em baixo relevo para serem instaladas na obra de 
calçamento da rua projetada no Bairro da Grama , reforma 
e adequação da Praça de Piracema e no Centro de Convi-

vência “ Natal Falqueto” no Distrito São Francisco , através 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Afonso Cláudio, ES, 29 de dezembro de 2016.

Jonas Caliman Bragatto

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº 061/2016, cons-
tante do Processo nº 0010607/2016, para realização da 
Contratação.

Fonte de Recurso: 12.01.15.122.0012.2.131.3390300000
0.10000000 – Recurso Ordinarios

Afonso Cláudio, ES, 29 de dezembro de 2016.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO  017-2016  CONCURSO 
PUBLICO 2016

Publicação Nº 69807

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº 017/2016

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas e com 
base no que dispõe o item 13 do Edital nº 001/2016, de 
12.01.2016, CONVOCA os candidatos aprovados no Con-
curso Público para tomar posse no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias, improrrogáveis por razões de interesse público, a 
contar da publicação do presente Edital, nos cargos abaixo 
discriminados para apresentarem os documentos que se-
guem relacionados, em cópias reprográficas autenticadas 
ou acompanhado do respectivo original para serem visados 
por funcionário do Departamento de Recursos Humanos.

Gari

Inscrição Nome
3292 Dayane Paixão Lourenço

Documentação:

Duas fotos 3 x 4;

Cópia do C.P.F.;

Cópia da C.T.P.S.;

Cópia do Comprovante de Residência;

Cópia do Cartão de cadastro no PIS/PASEP;
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Cópia da Carteira de Identidade;
Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia da Certidão de Nascimento de filhos menor de 18 
(dezoito) anos;
Cópia do Certificado de Reservista se do sexo masculino;
Cópia do Título de Eleitor:
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;
Declaração de Bens;
Declaração de não acumulação de cargos de serviço públi-
co, prevista no art. 37, inciso XVI e XVII da Constituição 
Federal;
Em caso de acumulação legal de cargos, declaração infor-
mando o turno de trabalho;
Registro profissional no Conselho Regional respectivo, para 
as profissões regulamentadas e sujeitas à fiscalização do 
exercício profissional;
Declaração de que não possui antecedente criminal;
Habilitação específica inerente ao cargo; e
Laudo Médico Ocupacional.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 29 de 
dezembro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMOS ADITIVO Nº 001 - CONTRATO 
Nº 002-2016 E 004 - CONTRATO Nº 001-2016

Publicação Nº 69794

Termo Aditivo
Nº 001

Contrato
Nº 002/2016

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, por meio 
do Fundo Municipal de Saúde - CNPJ Nº 13.966.711/0001-
67
Contratada: Jorge Pianzoli & Irmao Ltda – CNPJ Nº 
01.874.385/0001-89
Cláusula Primeira - Objeto:
1.1 – Prorrogação do contrato acima mencionado pelo 
período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 05 de 
janeiro de 2017, com vencimento previsto para o dia 06 
de março de 2017. A prorrogação terá o valor global de R$ 
53.118,32 (cinquenta e três mil, cento e dezoito reais e 
trinta e dois centavos), o que corresponde um percentual 
de 16,6666624831% do valor do contrato.
Cláusula Segunda:
2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do 
contrato original, que não foram alteradas pelo presente.

Afonso Cláudio/ES, em 29 de dezembro de 2016

Fundo Municipal de Saúde

Nayara Benfica Pires

Gestora/Secretária Municipal de Saúde

Contratante

Jorge Pianzoli & Irmao Ltda

Alvino Pianzoli Filho

Contratada

Termo Aditivo

Nº 004

Contrato

Nº 001/2016

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES - CNPJ Nº 
27.165.562/0001-41

Contratada: Jorge Pianzoli & Irmao Ltda – CNPJ Nº 
01.874.385/0001-89

Cláusula Primeira - Objeto:

1.1 – Prorrogação do contrato acima mencionado pelo 
período de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 05 
de janeiro de 2017, com vencimento previsto para o dia 
06 de março de 2017. A prorrogação terá o valor global 
de R$ 223.215,00 (duzentos e vinte e três mil, duzentos 
e quinze reais), o que corresponde um percentual de 
16,66666666666667% do valor do contrato.

Cláusula Segunda:

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do 
contrato original, que não foram alteradas pelo presente.

Afonso Cláudio/ES, em 29 de dezembro de 2016

Município de Afonso Cláudio

Wilson Berger Costa

Contratante

Jorge Pianzoli & Irmao Ltda

Alvino Pianzoli Filho

Contratada

LEI 2.184/2016 - DENOMINA LOGRADOURO
Publicação Nº 69861

LEI Nº. 2.184/2016.

DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO NO “BAIRRO 
BOA FÉ”, AFONSO CLÁUDIO/ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica denominada de EDSON GONÇALVES BRAGA, 
a Rua Projetada 0302, situada no Bairro Boa Fé, nesta 
cidade de Afonso Cláudio/ES.
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Parágrafo Único – Com o disposto no “caput” deste artigo 
fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
providenciar a identificação do nome com a denominação 
dada, assim descrita: Rua Edson Gonçalves Braga.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI 2.185/2016 - DENOMINA CENTRO DE CONVI-
VÊNCIA

Publicação Nº 69862

LEI Nº. 2.185/2016.

DENOMINA CENTRO DE CONVIVÊNCIA NA SEDE DO 
DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER DO GUANDÚ 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica denominada de “NATAL FALQUETTO”, o 
Centro de Convivência situado na Sede do Distrito de São 
Francisco Xavier do Guandu, neste município de Afonso 
Cláudio/ES.

Parágrafo Único – Com o disposto no “caput” deste artigo 
fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
providenciar a identificação do nome com a denominação 
dada, assim descrita: Centro de Convivência “NATAL 
FALQUETTO”.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI 2.186/2016 - ALTERA LEI 1.869/2009
Publicação Nº 69863

LEI Nº. 2.186/2016.

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº. 
1.869/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O § 1º. art. 12 da Lei Municipal nº. 1.869/2009, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - ...;

§1º - A progressão horizontal e a passagem para o nível 
seguinte dentro da mesma classe será condicionada ao 
interstício de dois em dois anos, a proporção de 1% ao 
ano.”

Art. 2º - Fica revogada a tabela de vencimento constante 
no Anexo II da Lei nº. 1.869/2009.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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LEI 2.187/2016 - DIA DO TAXISTA
Publicação Nº 69864

LEI Nº. 2.187/2016.

INSTITUI O DIA DO TAXISTA NO MUNICÍPIO DE 
AFONSO CLÁUDIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica criado o “Dia do Taxista” no município de 
Afonso Cláudio/ES, como reconhecimento pelos relevantes 
serviços prestados por esses nossos profissionais.

Art. 2º Passa a constar no calendário oficial do município 
de Afonso Cláudio/ES o “Dia do Taxista”, no dia 25 de julho.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI 2.188/2016 - GINÁSIO EM PONTÕES
Publicação Nº 69865

LEI Nº. 2.188/2016.

DENOMINA GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE 
DO DISTRITO DE PONTÕES, NESTE MUNICÍPIO DE 
AFONSO CLÁUDIO/ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica denominada de “AMARILDO DAZÍLIO”, o 
Ginásio Poliesportivo situado à margem da Rua “Maria 
Delpupo”, na Sede do Distrito de Pontões, neste município 
de Afonso Cláudio/ES.

Parágrafo Único – Com o disposto no “caput” deste artigo 
fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
providenciar a identificação do nome com a denominação 
dada, assim descrita: Ginásio Poliesportivo “AMARILDO 
DAZÍLIO”.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI 2.189/2016 - DENOMINA LOGRADOURO
Publicação Nº 69866

LEI Nº. 2.189/2016.

DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO NO “BAIRRO DA 
COLINA DO CRUZEIRO” (ATÍLIO PAGOTTO) AFONSO 
CLÁUDIO/ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica denominada de ATÍLIO PAGOTTO, a Rua 
15 (quinze) de Novembro, situada no Bairro da Colina do 
Cruzeiro, nesta cidade de Afonso Cláudio/ES.

Parágrafo Único – Com o disposto no “caput” deste artigo 
fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
providenciar a identificação do nome com a denominação 
dada, assim descrita: Rua ATÍLIO PAGOTTO.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI 2.190/2016 - DENOMINA LOGRADOURO
Publicação Nº 69867

LEI Nº. 2.190/2016.

DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO NO “BAIRRO 
BOA FÉ”, AFONSO CLÁUDIO/ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica denominada de PEDRO MORAES, a Rua 
Projetada III, situada no Bairro Boa Fé, nesta cidade de 
Afonso Cláudio/ES.

Parágrafo Único – Com o disposto no “caput” deste artigo 
fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
providenciar a identificação do nome com a denominação 
dada, assim descrita: Rua PEDRO MORAES.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI 2.191/2016 - SUPRIME DISPOSITIVOS DE LEI
Publicação Nº 69869

LEI Nº. 2.191/2016.

SUPRIMEM-SE OS DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL 
Nº. 1.789/2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Ficam suprimidos os artigos 6º, 7º, 15, 16, 16A, 
28, 29 e anexos I e III, da Lei Municipal nº. 1.789/2008.

Parágrafo Único – Com o disposto no caput deste artigo 
ficam extintos da Estrutura Administrativa da Câmara 
Municipal de Afonso Cláudio os Cargos de Assessor Jurídico 
e Assessor de Bancada.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI 2.193/2016 - CESSÃO DE USO DE IMÓVEL
Publicação Nº 69872

LEI Nº. 2.193/2016.

AUTORIZA A CESSÃO DE USO DE IMÓVEL E SUAS 
RESPECTIVAS BENFEITORIAS AO ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, ES-
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TADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. O Município de Afonso Cláudio/ES fica autoriza-
do a promover a cessão de uso do imóvel, com área de 
97.444,50m² (noventa e sete mil, quatrocentos e quaren-
ta e quatro metros e cinquenta centímetros quadrados), 
conforme Matrícula nº 12.702, Livro 2, ficha 2, do Cartório 
de Registro Geral de Imóveis de Afonso Cláudio/ES e suas 
respectivas benfeitorias, localizada na Ladeira Ute Amélia 
Gastin Pádua, Bairro São Tarcísio, Afonso Cláudio/ES, per-
tencente ao seu patrimônio, ao Estado do Espírito Santo, 
por intermédio da Secretaria de Estado da Educação do 
Espírito Santo.

Art. 2º. A cessão de uso do imóvel descrito no artigo ante-
rior, será gratuita, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar 
da data de assinatura do Termo, onde serão estabelecidas 
as demais condições e terá como finalidade a implantação 
do Programa Escola Viva, realizado pela Secretaria de Es-
tado da Educação do Espírito Santo (SEDU).

Art. 3°. Em caso de revogação do Termo Cessão de Uso, 
as benfeitorias construídas ficarão incorporadas ao imóvel, 
não sendo estas objeto de indenização pelo Município de 
Afonso Cláudio/ES.

Art. 4º. Do Termo de Cessão de Uso deverão constar cláu-
sulas e condições salvaguardando os interesses municipais 
e que assegurem a efetiva utilização do bem público ce-
dido para o fim a que se destina, estipulando-se que, no 
caso de alteração de sua destinação, o Termo de Cessão 
de Uso será rescindido, restituindo-se o bem ao Município.

Art. 5º. O Cessionário receberá o imóvel no estado em 
que se encontra, ficando sob sua inteira responsabilidade 
a segurança, zelo, limpeza, conservação, manutenção e a 
execução de reparos quando se fizer necessário.

Art. 6º. O objeto do presente Termo de Cessão de Uso não 
poderá, sem a anuência do Município, ser cedido, locado, 
transferido, penhorado ou de qualquer forma onerado ou 
concedido no todo ou em parte a terceiros sob pena de 
revogação.

Art. 7º. O Cedente reserva-se o direito de vistoriar o imó-
vel cedido sempre que julgar conveniente, determinando 
as providências que entender oportunas e necessárias para 
sua preservação, fiscalizando, outrossim, o uso do mesmo.

Art. 8º. O imóvel cedido deverá ser devolvido nas mes-
mas condições recebidas, sob pena da entidade Cessioná-
ria responder por perdas e danos.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI 2.194/2016 - REVOGA LEI 2.163/2016
Publicação Nº 69871

LEI Nº. 2.194/2016.

REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº. 2.163/2016 QUE 
DENOMINA ESCOLA NA SEDE DO DISTRITO DE MATA 
FRIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº. 2.163/2016, de 
07 de julho de 2016, que denomina Escola na Sede do 
Distrito de Mata Fria.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LEI 2.195/2016 - ALTERA LEI 1.791/2008
Publicação Nº 69873

LEI Nº. 2.195/2016.

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.791/2008 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
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FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - O Parágrafo Oitavo do art. 1º da Lei Municipal nº 
1.791/2008, de 25 de abril de 2008, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Parágrafo oitavo – O Perímetro Urbano do Distrito 
de Serra Pelada, Município de Afonso Cláudio, 
obedecerá as descrições do “mapa” anexo, com as 
seguintes limitações: inicia-se por uma coordenada 
existente, pertencente ao atual perímetro urbano, 
chamada de marco M09, localizada na propriedade 
da Srª Florinda Hammer, com a coordenada 
288105,00E e 7786753,00S, segue para marco M13, 
localizado em estrada de terra batida, nó viário,com 
distância de 190,41m, com coordenada 288218,00E e 
7786585,00S, segue para marco M14, localizado em 
estrada de terra batida, com distância de 261,14m, 
com coordenadas 287996,00E e 7786441,00S, segue 
por estrada de terra batida, com uma distância de 
285,42m, chega ao marco M15, com coordenada 
288123,00E e 7786165,00S, continuando por estrada 
de terra batida, com uma distância de 151,68m, 
chega ao marco M16, com coordenada 288277,00E 
e 7786146,00S, segue por estrada de terra batida, 
com uma distância de 276,29m, chega ao marco 
M17, um nó viário, com coordenada 288456,00E e 
77859295,00S, sobe por estrada de terra batida, 
sentido do distrito de Mata Fria, com um distância 
de 250,05m, chega marco M18, com coordenada 
288280,00E e 7785746,00S, sobe por estrada de 
terra batida, sentido do distrito de Mata Fria, com 
uma distância de 188,27m, chega marco M19, com 
coordenada 283273,00E e 7785540,00S, sobe por 
pasto, propriedade do Sr. SoachimHolz, com uma 
distância de 483,58m, chega ao marco M20, com 
coordenada 287792,00E E 7785508,00S, desce por 
pasto até córrego do Lagoa, propriedade do Sr. 
Joaquim Neumann, com uma distância de 535,91m, 
chega no marco M21, com coordenada 287261,00E 
e 7785638,00S, desce acompanhando córrego, com 
uma distância de 262,18m, chegando ao marco M22, 
com coordenada 287350,00E e 7785879,00S, desce 
acompanhando o córrego, com uma distância de 
501,86m, chegando ao marco M23, com coordenada 
de 287343,00E e 7786389,00S, sobe forte por pasto 
e fecha o novo perímetro no marco M01 existente, 
com distância de 182,05m, com coordenadas 
287214,00E e 7786487,00S. (o marco M10, M11 e 
M12, pertencentes ao perímetro atual, ficam sem 
validade com esta modificação).

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 29 de dezembro 
de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº 004 REFERENTE AO CONTRATO 
050-2015

Publicação Nº 69839

TERMO ADITIVO Nº 004

Termo de aditamento ao Contrato nº 000050/2015, 
que entre si celebram o Município de Afonso Cláu-
dio, ES, e a empresa WID CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA - EPP.

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
000050/2015, de acordo requerimento da Empresa WID 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, protocolizado sob 
o nº 008980/2016, de acordo com o parecer da Douta Pro-
curadoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, de um lado o Município de Afonso Cláudio, 
Estado de Espírito Santo, pessoa jurídica de direito públi-
co interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, 
com sede estabelecida na Praça da Independência, 341, 
Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefei-
to Municipal Sr. Wilson Berger Costa, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do CPF sob o nº 674.760.907-72 
e RG nº 434.581-ES, residente e domiciliado na Rua Azu-
lina de Souza Manso, 203, 2º andar - Bairro João Duarte 
Manso, adiante denominado simplesmente CONTRATAN-
TE ou PREFEITURA, e, de outro lado a empresa WID 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.540.788/0001-30, com sede na Aveni-
da Cezar Hilal, 571 - Bento Ferreira - Vitória - ES - CEP: 
29050662, neste ato representada pelo Sr. Wania Maria 
da Penha Silveira, portador do CPF nº 709.728.267-34 
e da Carteira de Identidade nº 501.739/ES, adiante deno-
minada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar 
o presente Termo de Aditamento, que se regerá pelas se-
guintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a prorro-
gação do contrato acima mencionado pelo período de 08 
(oito) meses, contados a partir de 01 de janeiro de 2017, 
com vencimento previsto para o dia 01 de setembro de 
2017,

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação do pra-
zo de execução pelo o período de 150 (cento e cinquenta ) 
dias , contados a partir de 01 de dezembro de 2016 , com 
vencimento previsto para o dia 30 de abril de 2017.
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CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Con-
trato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 21 de no-
vembro de 2016.

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

WILSON BERGER COSTA

Prefeito Municipal

Contratante

WID CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP

Wania Maria da Penha Silveira

Contratada

Testemunhas:

01) ____________________________ 

02) ____________________________

TERMO DE ADITIVO 001 REFERENTE AO CONTRATO 
Nº 038-2016 

Publicação Nº 69803

TERMO ADITIVO Nº 001

Termo de aditamento ao Contrato nº 000038/2016, 
que entre si celebram o Município de Afonso Cláudio, 
ES, e a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA 
REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC.

PREÂMBULO

Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 
000038/2016, de acordo com Oficio nº709/2016, da Se-
cretaria Municipal de Educação , protocolizado sob o nº 
010663/2016, em conformidade com o que dispõe o Pre-
gão Presencial nº 026/2016, de acordo com o parecer 
da Douta Procuradoria e a Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, de um lado o Município de 
Afonso Cláudio, Estado de Espírito Santo, pessoa ju-
rídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o 
nº 27.165.562/0001-41, com sede estabelecida na Praça 
da Independência, 341, Centro, nesta cidade, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Berger 
Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 
CPF sob o nº 674.760.907-72 e RG nº 434.581-ES, resi-
dente e domiciliado na Rua Azulina de Souza Manso, 203, 
2º andar - Bairro João Duarte Manso, adiante denomina-
do simplesmente CONTRATANTE ou PREFEITURA, e, de 
outro lado a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC, inscrita 
no CNPJ sob o nº 05.694.832/0001-79, com sede na Ro-
dovia Sebastiao Alves De Lima, 502 - Joao Valim - Afonso 
Claudio - ES - CEP: 29600000, neste ato representada pelo 
Sr. VALTECI WIL, Inscrito no CPF sob o nº 978.359.787-
68, portador da Carteira de Identidade nº 871.682/ES, 
adiante denominada simplesmente CONTRATADA, resol-
vem celebrar o presente Termo de Aditamento, que se re-
gerá pelas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente termo aditivo tem por objetivo a majo-
ração do valor em R$ 17.385,87 (dezessete mil trezentos 
e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) o que 
corresponde a 0,9278% do valor do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Con-
trato original, que não foram alteradas pelo presente.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 
(duas) testemunhas.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 29 de de-
zembro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO-ES

WILSON BERGER COSTA

Prefeito Municipal

Contratante

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SU-
DOESTE SERRANA - COOPTAC

VALTECI WIL

Contratada

Testemunhas:

01) ____________________________ 

02) ____________________________
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Anchieta

Prefeitura

3º TERMO ADITVO AO CONTRATO 085 2015 OCTO 
SERVICE LTDA EPP

Publicação Nº 70008

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 085/2015

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: OCTO SERVICE LTDA EPP.

Objeto: decréscimo de 1,13416801111%.

Processo: 17343/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

AVISO DE REVOGAÇÃO 011/2015
Publicação Nº 69975

AVISO DE REVOGAÇÃO/CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015

Processo nº 1308/2015

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta-
ES, por meio da sua Pregoeira Oficial e após decisão da 
autoridade competente, torna público a Revogação da 
licitação em referência, com fulcro no artigo 49 da Lei n.º 
8.666/93.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA 
PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS 
E INSTITUCIONAIS, destinados a atender as 
necessidades do fundo municipal de saúde. Anchieta, 
29 de Dezembro de 2016.

RICHELI DE JESUS MAIA

PREGOEIRA - PMA

AVISO DE REVOGAÇÃO 16/2016
Publicação Nº 69957

AVISO DE REVOGAÇÃO/CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 016/2016

Processo nº 21.297/2015

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira 
Oficial e após decisão da autoridade competente, torna 
público a Revogação da licitação em referência, com 
fulcro no artigo 49 da Lei n.º 8.666/93.

Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos.

Anchieta, 29 de Dezembro de 2016.

RICHELI DE JESUS MAIA

PREGOEIRA - PMA

AVISO DE REVOGAÇÃO LOTE 02
Publicação Nº 69958

AVISO DE REVOGAÇÃO PARA LOTE 02

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2015

Processo nº 7098/2015

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira 
Oficial e após decisão da autoridade competente, torna 
público a Revogação do lote 02 da licitação em referência, 
com fulcro no artigo 49 da Lei n.º 8.666/93.

Objeto: contratação EXCLUSIVA de microempresa ou 
empresa de pequeno porte para Plotagem de veículos 
oficiais, pontos de ônibus e lixeiras.

Anchieta, 29 de Dezembro de 2016.

RICHELI DE JESUS MAIA

PREGOEIRA - PMA

AVISO DE REVOGAÇÃO PP 12/2015
Publicação Nº 69955

AVISO DE REVOGAÇÃO/CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015

Processo nº 25.533/2014

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta-
ES, por meio da sua Pregoeira Oficial e após decisão da 
autoridade competente, torna público a Revogação da 
licitação em referência, com fulcro no artigo 49 da Lei n.º 
8.666/93.

Objeto: Pregão presencial para Contratação de 
empresa para prestação de serviços de Borracharia 
nos veículos da Frota do Fundo Municipal de Saúde 
deste Município. 

Anchieta, 29 de Dezembro de 2016.

RICHELI DE JESUS MAIA

PREGOEIRA - PMA

AVISO DE REVOGAÇÃO PPRP 039/2016
Publicação Nº 69961

AVISO DE REVOGAÇÃO/CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 039/2016

Processo nº 13414/2016

O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira 
Oficial e após decisão da autoridade competente, torna 
público a Revogação da licitação em referência, com 
fulcro no artigo 49 da Lei n.º 8.666/93.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
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COMPOSIÇÃO DO KIT FEIRA DO PEIXE (BALCÃO E 
TENDA).

Anchieta, 29 de Dezembro de 2016.

RICHELI DE JESUS MAIA

PREGOEIRA - PMA

CONTRATO DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029 2016
Publicação Nº 69952

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
029/2016

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: T.A. ARAUJO SOPPING DOS FOGOS ME

Objeto: Contratação de empresa para contratção de fogos 
de artificios.

Valor Global: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Processo: 23012/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

PRORROGAÇÃO EDITAL 006 2016
Publicação Nº 69942

PRORROGAÇÃO

DO EDITAL SEME 006/2015.

A Prefeitura Municipal de Anchieta – PM, pelo Sr. Prefeito 
Municipal MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art.71 
da Lei Orgânica Municipal Nº 01/1990, resolve PRORROGAR 
o Edital nº 006/2015, do processo seletivo simplificado 
para contratação de profissionais dos cargos: Docente 
I(Educação Infantil e Ensino Fundamental Séries Iniciais), 
Educação Especial (Atendimento AEE,DV/BV, Intérprete de 
Libras e Orientação/ Mobilidade), Docente II, Pedagogo, 
Assistente de Sala, Cuidador e Biblioteconomista .

Anchieta, 29 de dezembro de 2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito Municipal de Anchieta

PRORROGAÇÃO PROCESSO SELETIVO 001 2015 SE-
MUS

Publicação Nº 69995

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

DT EDITAL Nº. 001/2015-SEMUS

A Prefeitura Municipal de Anchieta – PM, pelo Sr. Prefeito 
Municipal MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Art.71 da Lei Orgânica Municipal Nº01/1990, resolve 
PRORROGAR o Edital nº 006/2015, do processo seletivo 
simplificado para contratação de profissionais dos cargos: 

Médico Generalista ESF.

Anchieta, 29 de dezembro de 2016.

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito Municipal de Anchieta

PUBLICAÇÕES DE RESCISÕES, CESSÕES DE USO DE 
BEM PUBLICO E ADITIVOS 29 12 2016

Publicação Nº 69933

8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 024/2015

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: SP ENGENHARIA LTDA.

Objeto: Prorrogação de vigência de prazo por mais 150 
(cento e cinquenta) dias.

Obs: Publicado no Mural da Prefeitura de Anchieta conforme 
Artigo 82 da Lei Orgânica do Município.

Processo: 4768/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 112/2015

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: JHORDAN SILVA FRONTINO ME.

Objeto: prorrogação de vigência de prazo por mais 90 
(noventa) dias.

Obs: Publicado no Mural da Prefeitura de Anchieta conforme 
Artigo 82 da Lei Orgânica do Município.

Processo: 9693/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 018/2013

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: VANDERLINO BRESSANELLI ALPOHIM ME.

Objeto: prorrogação de vigência de prazo por mais 12 
(doze) meses.

Valor Global: R$ 165.000,600 (cento e sessenta e cinco 
mil e seiscentos reais)

Obs: Publicado no Mural da Prefeitura de Anchieta conforme 
Artigo 82 da Lei Orgânica do Município.

Processo: 9376/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta
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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMOVEL N° 097/2014

Locatário: Munic. de Anchieta

Locadora: SONIA ALMEIDA CONSTANTINO

Objeto: Prorrogação de vigência de prazo por mais 12 
(DOZE) meses.

O valor Global R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)

Processo: 29098/2015

Obs: Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de 
Anchieta conforme Artigo 82 da Lei Orgânica do Município 
de Anchieta.

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 161/2012

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: CZ RENT A CAR LTDA EPP.

Objeto: prorrogação de vigência de prazo por mais 12 
(doze) meses.

Valor Global: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos 
reais)

Obs: Publicado no Mural da Prefeitura de Anchieta conforme 
Artigo 82 da Lei Orgânica do Município.

Processo: 20036/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 102/2015

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: ODUDUA CONSTRUTORA LTDA ME.

Objeto: prorrogação de vigência de prazo por mais 90 
(noventa) dias

Obs: Publicado no Mural da Prefeitura de Anchieta conforme 
Artigo 82 da Lei Orgânica do Município.

Processo: 20016/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO Nº 147/2015

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: OCTO SERVICE LTDA EPP.

Objeto: prorrogação de vigência de execução de prazo por 
mais 90 (noventa) dias

Obs: Publicado no Mural da Prefeitura de Anchieta conforme 
Artigo 82 da Lei Orgânica do Município.

Processo: 9690/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

TERMO DE CESSÃO PARA USO DE BEM PUBLICO 
003/2016

Municipio de Anchieta e a CESAN – Companhia 
Espirito Santense de Saneamento

Objeto: Cessão de uso de área Publico urbano, referetne 
a área localizada na Avenida Anchieta ao lado do lote 1 da 
quadra 02 do loteamneto praia de Guanabara.

Processo 10936/2016

TERMO DE CESSÃO PARA USO DE BEM PUBLICO 
004/2016

Entre o Municipio de Anchieta e a CESAN – 
Companhia Espito Santense de Saneamento

Objeto: Cessão de uso de área Publico urbano, referetne 
a área localizada na Avenida Parati ao lado do lote 1 da 
quadra 11 do loteamneto parati.

Processo 10936/2016

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 028/2016

Fica rescindido o Contrato de Prestação de serviço Nº 
028/2016.

Processo: 7852/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 027/2016

Fica rescindido o Contrato de Prestação de serviço Nº 
027/2016.

Processo: 7865/2016

Marcus Vinicius Doelinger Assad

Prefeito de Anchieta

RESOLUÇÕES 72 A 81
Publicação Nº 69940

RESOLUÇÃO N.º 72, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 4578/2016 ap 
(21630/2015 e 19916/2015), Jose Maria M Arjonas ME, por 
ocasião da sessão ordinária realizada no dia 20/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
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cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 72/2016, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Cance-
lamento de cobrança e ressarcimento de pagamento em 
duplicidade), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 73, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 6796/2014 - 
Iolanda Ferreira Brandão, por ocasião da sessão ordinária 
realizada no dia 20/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 73/2016, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 74, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 2142/2014 
Jose de Anchieta Pompermayer, por ocasião da sessão or-
dinária realizada no dia 20/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 74/2016, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 75, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 20035/2014, 
Ormy Terezinha Guio, por ocasião da sessão ordinária rea-
lizada no dia 20/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 75/2016, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 76, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 2241/2014 
Quitéria Justino da Silva, por ocasião da sessão ordinária 
realizada no dia 20/12/2016

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 76/2016, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF
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RESOLUÇÃO N.º 77, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 17412/2014, 
Orlandina da Matta Ernesto, por ocasião da sessão ordiná-
ria realizada no dia 20/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 77/2016, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 78, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 8703/2014, 
Waldomiro dos Santos, por ocasião da sessão ordinária 
realizada no dia 20/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 78/2016, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 79, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 

nos autos dos processos administrativos nº. 15452/2014, 
Antônio Nogueira, por ocasião da sessãoordinária realiza-
da no dia 20/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 79/2016, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 80, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 12713/2014, 
Maria das Dores de Vasconcelos, por ocasiãoda sessão or-
dinária realizada no dia 20/12/2016

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 80/2016, por 
unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF

RESOLUÇÃO N.º 81, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre julgamento de processo administrativo tri-
butário.

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Mu-
nicipal n.º 123/2002, considerando o julgamento proferido 
nos autos dos processos administrativos nº. 3693/2014, 
Myriam Vieira de Moraes, por ocasião da sessão ordinária 
realizada no dia 20/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que o Conselho Municipal de Re-
cursos Fiscais, nos termos do Acórdão nº. 81/2016, por 
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unanimidade, em acatar o pedido do contribuinte (Isen-
ção de Iptu do exercício de 2014, de acordo com a Lei 
municipal nº 884/2013 e regulamentada pelo decreto nº 
5066/2015), mantendo a decisão da JIF em todo o seu 
teor.

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

Anchieta/ES, 20 de dezembro de 2.016

AMARILDO CEZAR GONÇALVES

Presidente do CMRF

RESUMO DE ATA 070 E 071/2015
Publicação Nº 69964

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, através da Comissão 
de Pregão/Registro de Preços, em atendimento ao Decreto 
n.º 2.223/2007, Portaria n.º 497/2007, torna público o 
registro das Atas abaixo citada:

Ata: 070/2015

Licitação: PP_RP 009/2015

Processo: 13681/2015

Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de 
Equipamentos de Informática

Empresa: PROAD INFORMÁTICA LTDA

Ata: 071/2015

Licitação: PP_RP 009/2015

Processo: 13681/2015

Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de 
Equipamentos de Informática

Empresa: ALESSANDRA DO SANTISSIMO -ME

Valor unitário: os valores unitários registrados encontram-
se disponíveis aos interessados nesta Comissão de Pregão/ 
Registro de Preços. Na oportunidade meio da sua Pregoeira 
Oficial e após decisão da autoridade competente, torna 
público a Revogação do lote 01 da referida licitação.

Anchieta/ES, 29 de Dezembro de 2016.

RICHELI DE JESUS MAIA

PREGOEIRA OFICIAL - PMA

RESUMO DE ATAS 111/25015
Publicação Nº 69960

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, através da Comissão 
de Pregão/Registro de Preços, em atendimento ao Decreto 
n.º 2.223/2007, Portaria n.º 497/2007, torna público o 
registro das Atas abaixo citada:

Ata: 111/2015

Licitação: PP_RP 035/2015

Processo: 28.864/2014

Objeto: Aquisição de moveis, eletrodomésticos e 
afins.

Empresa: MG DE OLIVEIRA MILHORATO - ME

Valor unitário: os valores unitários registrados encontram-
se disponíveis aos interessados nesta Comissão de Pregão/ 
Registro de Preços.

Anchieta/ES, 29 de Dezembro de 2016.

RICHELI DE JESUS MAIA

PREGOEIRA OFICIAL - PMA

Aracruz

Prefeitura

1ª  PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO -PROCESSO 13.380/2016 - URNAS FUNERÁRIAS (BISSOLI 
E DEVENS )

Publicação Nº 68326

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 25/2016

PREGÃO ELETRÔNICO nº 117/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.380/2016

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

SIGNATÁRIO DETENTOR: BISSOLI E DEVENS LTDA ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua Professor Lobo, 272 A, Centro - Aracruz CEP: 29190-062.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(1ª publicação.
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ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Contratação de empresa para serviços fúnebres com fornecimento e translado de urna funerária na finalidade 
de atender aos beneficiários da Assistência Social por um período de 12 (doze) meses.

Número Lote: 01 Descrição LOTE 01
Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FU-
NEBRES COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁ-
RIA, ADULTO, EM MADEIRA ENVERNIZADA, FOR-
RADA COM TNT BRANCO E ACRILON, SEM VISOR, 
06 ALÇAS DE FERRO GALVANIZADO, 2000 X 650 
MM, CONTENDO 2 MOCAS DE CRISANTEMOS AMA-
RELOS E 2 BRANCOS, COM ORNAMENTAÇÃO E HI-
GIENIZAÇÃO DE CORPOS.

UN 250 985,00

2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FU-
NEBRES COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁ-
RIA, ADULTO, EM MADEIRA, ENVERNIZADA, FOR-
RADA COM TNT BRANCO E ACRILON, SEM VISOR, 
06 ALÇAS DE FERRO GALVANIZADO, 1600 X 650 
MM, CONTENDO 2 MOCAS DE CRISANTEMOS AMA-
RELOS E 2 BRANCOS, COM ORNAMENTAÇÃO E HI-
GIENIZAÇÃO DE CORPOS.

UN 35 750,00

3

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FU-
NEBRES COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁ-
RIA, INFANTIL, EM MADEIRA, ENVERNIZADA, FOR-
RADA COM TNT BRANCO E ACRILON, SEM VISOR, 
04 ALÇAS DE FERRO GALVANIZADO, 650 X 200 
MM, CONTENDO 1 MOCA DE CRISANTEMOS BRAN-
COS, COM ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 
CORPOS.

UN 55 700,00

4

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FU-
NEBRES COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁ-
RIA, EM MADEIRA ENVERNIZADA, FORRADA COM 
TNT BRANCO E ACRILON, SEM VISOR, 06 ALÇAS 
DE FERRO GALVANIZADO, 2250 X 650 MM, CON-
TENDO 2 MOCAS DE CRISANTEMOS AMARELOS E 2 
BRANCOS, COM ORNAMENTAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 
DE CORPOS.

UN 50 1.450,00

5 TRANSLADO DE URNA FUNERÁRIA PARA COMPLE-
MENTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES KM 90.000 2,60

Valor Total: R$ 617.500,00 (seiscentos e dezessete mil e quinhentos reais)

Aracruz, 30 de dezembro de 2016

Maria de Fátima Furtado Nunes

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 30.710, 18/02/2016

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2014
Publicação Nº 69949

3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 002/2014

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, 
nº 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES, doravante 
denominado CONCEDENTE neste ato representado 
pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, MARCELO DE 
SOUZA COELHO, brasileiro, casado, portador do 
CPF Nº 982.123.897-15 e da C.I. Nº 894.762-SSP/
ES, residente e domiciliado na Rua Ney Magno dos 
Santos, nº 75, Bairro Polivalente, Aracruz/ES, e de 
outro lado o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
17ª REGIÃO, doravante denominado CONVENENTE, 
Órgão do Poder Judiciário Federal, inscrito no CNPJ/

MF sob o nº 02.488.507/0001-61, com sede à Rua 
Pietrângelo de Biase, nº 33, Ed. Castelo Branco, 7º 
andar, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-190 neste 
ato representado pelo Exmo. Sr. Desembargador-
Presidente, JOSÉ CARLOS RIZK, com domicílio 
profissional na Rua Pietrângelo de Biase, nº 33, Ed. 
Castelo Branco, 7º andar, Centro, Vitória/ES, CEP 
29.010-190, tendo em vista os Ofícios números 
70/2016/PRESI/SGP/NUGEPE, 84/2016/PRESI/
SGP/NUGEPE e 92/2016/PRESI/SGP/NUGEPE, 
juntados no Processo Administrativo nº 14191/2012 
nas fls. 112/114, resolvem celebrar entre si o 
presente Termo Aditivo referente ao Convênio de 
Cooperação Mútua nº 002/2014, mediante condições 
e cláusulas a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1.1 O presente Termo Aditivo tem por finalidade 
prorrogar o prazo estipulado na Cláusula Quinta do 
Convênio de Cooperação Mútua nº 002/2014, pelo 
período de 12 (doze) meses, contados a partir de 
seu vencimento (15/01/2017).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1 Ficam as demais cláusula constantes no Convênio 
de Cooperação Mútua nº 002/2014 plenamente 
ratificadas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONTEÚDO DO TERMO 
ADITIVO

3.1 E por estarem de acordo, assinam o presente Termo 
Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença 
de duas testemunhas.

Aracruz/ES, 28 de novembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ/ES

JOSÉ CARLOS RIZK

DESEMBARGADOR-PRESIDENTE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª 
REGIÃO

ANEXO 1 DO DECRETO Nº 32029 
Publicação Nº 69974

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH nº 001/2014

"Dispõe sobre os procedimentos para disciplinar 
horário de trabalho, o registro da frequência ao 
serviço, as ausências do local de trabalho dos 
servidores da Prefeitura Municipal de Aracruz-ES"

VERSÃO: 05.00

DATA: 26/12/2016

ATO APROVAÇÃO: Decreto nº 32.029/2016

UINIDADE RESPOSÁVEL: Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Dispor sobre os procedimentos para disciplinar o 
horário de trabalho, o registro de frequência ao serviço, os 

atrasos e as ausências do local de trabalho, dos servidores 
da Prefeitura Municipal de Aracruz-ES.

Art. 2º Estabelecer mecanismos e procedimentos com 
vistas a conferir maior agilidade, transparência, eficiência 
e eficácia quanto ao acompanhamento das ações do 
Departamento de Pessoal.

Art. 3º Aperfeiçoar os procedimentos administrativos 
do Poder Executivo, abrangendo todas as Unidades 
Administrativas da estrutura organizacional, disciplinar 
normas do Departamento De Pessoal e estabelecer 
atividades mínimas a serem observadas.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 4º Abrange toda a Administração Direta do Município 
de Aracruz.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 5º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I - Registro de Frequência: o meio pelo qual os 
servidores públicos municipais registrarão diariamente as 
respectivas frequências, permanecendo nos seus locais 
de trabalho executando, contínua e produtivamente, os 
serviços de que forem incumbidos.

Parágrafo Único: O registro da frequência será feito 
e controlado por meio eletrônico, através de relógio 
biométrico, cabendo ao Secretário Municipal de 
Administração a responsabilidade da definição de outros 
meios nos casos excepcionais.

II - Ponto Digital: é um programa prático que usa um 
aparelho para registrar o ponto de entrada e saída dos 
funcionários, permitindo que o funcionário coloque suas 
digitais sobre o leitor ótico de um aparelho, também 
conhecido e comercializado como relógio biométrico, para 
reconhecimento do mesmo;

III – Ocorrências: são acontecimentos de situações 
anormais, que nessa Instrução Normativa serão 
considerados os erros, problemas, descontos ou 
pagamentos, que acontecem na frequência dos servidores, 
tais como: faltas, atrasos, saídas intermediárias, saídas 
antecipadas, que poderão ser justificadas, por meio 
do Sistema Eletrônico de Justificativas ou mediante 
preenchimento de formulário de Justificativa de Ausência 
de Registro de Frequência, a ser fornecida pelo Setor de 
Recursos Humanos, nos casos excepcionais, preenchida 
pelo servidor e aprovado pelo Responsável da Unidade 
Executora a que pertence.

IV – Faltas Legais: são aquelas, devidamente 
comprovadas, em que a própria legislação trabalhista 
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admite determinadas situações em que o Servidor poderá 
deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário. 
Para contagem desses dias, as dispensas legais serão 
computadas conforme previstas nos art. 78 do Estatuto do 
Servidor Municipal e art. 473 da Consolidação de Leis do 
Trabalho, conforme regime que se enquadrar o Servidor.

Exemplos de falta legal: em caso de falecimento do 
cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa 
que, declarada em sua Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, viva sob sua dependência econômica; em virtude 
de casamento; em caso de nascimento de filho, em caso 
de doação voluntária de sangue, para o fim de se alistar 
eleitor, no período de tempo em que tiver de cumprir as 
exigências do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 
65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço 
Militar), quando for arrolado ou convocado para depor na 
Justiça, período de licença-maternidade ou aborto não 
criminoso, afastamento por motivo de doença ou acidente 
de trabalho (até os primeiros 15 dias), comparecimento 
como jurado no Tribunal do Júri, nos dias em que foi 
convocado para serviço eleitoral, entre outras previstas no 
ordenamento jurídico específico.

V – Justificativa: é o relato do motivo pelo qual o 
Servidor se acometeu de situações anormais, justificando 
o ocorrido por meio do Sistema Eletrônico de Justificativas 
ou mediante preenchimento de formulário de Justificativa 
de Ausência de Registro de Frequência, a ser fornecida 
pelo Setor de Recursos Humanos. O não fornecimento de 
justificativa implicará em descumprimento desta Instrução 
Normativa, culminando em descontos no vencimento dos 
dias de ocorrências injustificadas;

VI – Tratativas: é a atitude, determinada pelos gestores 
das Unidades Executoras que o gestor do Sistema 
de Recursos Humanos deverá seguir, observando a 
justificativa, a decisão apresentada em relatório e com 
base legal, podendo ser esta para abono, regularização, 
compensação, troca de horário, pagamento ou desconto;

VII - Unidades Executoras: as diversas unidades da 
estrutura organizacional sujeitas às rotinas de trabalho 
e aos procedimentos de controle estabelecidos nas 
Instruções Normativas.

VIII – Servidor Público: Segundo as disposições 
constitucionais em vigor, servidores públicos são todos 
aqueles que mantêm vínculo de trabalho profissional com 
os órgãos e entidades governamentais, integrados em 
cargos ou empregos de qualquer delas: União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e suas respectivas Autarquias, 
Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia 
Mista. Trata-se de designação genérica e abrangente, 
introduzida pela Constituição Federal de 1988, uma vez 
que, até a promulgação da carta hoje em vigor, prevalecia 
a denominação de funcionário público.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 6º A Instrução Normativa que se apresentada, tem 
como objetivo a padronização dos procedimentos para 
disciplinar horário de trabalho, o registro da frequência ao 
serviço e as tratativas de ausências do local de trabalho 
dos servidores do Poder Executivo Municipal, com base 
nos seguintes dispositivos:

I - Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 
de outubro de 1988;

II – Lei Federal nº 8.429 de 02 junho de 1992; dispõe 
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos;

III – CLT - Consolidação das Leis do Trabalho;

IV - Lei Complementar nº 621 de 08 de março de 2012, 
dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Espírito Santo;

V - Resolução nº 227 de 25 de agosto de 2011 do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo;

VI - Lei Municipal nº 2.898 de 31 de março de 2006, dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração 
Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Município de 
Aracruz-ES;

VII - Lei Municipal nº 3.550 de 29 de fevereiro de 2012, 
que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, cria a 
Controladoria Geral do Município e dá outras providências;

VIII - Decreto N.º 23.792 de 18 de abril de 2012, 
regulamenta a aplicação da Lei N.º 3.550 de 29 de fevereiro 
de 2012, no que diz respeito aos Sistemas Administrativos, 
a serem implementados pela Controladoria Geral do 
Município, e dá outras providências.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Seção I

Do Secretário de Administração e Recursos 
Humanos

Art. 7º São responsabilidades do Secretário de 
Administração e Recursos Humanos:

I - Promover a divulgação e implementação dessa 
Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, orientando 
as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;

II - Promover discussões técnicas com as Unidades 
Executoras e com a unidade responsável pelo Sistema 
de Controle Interno, caso haja necessidade, para definir 
as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de 
controle que devem ser objeto de alteração, atualização 
ou expansão;

III - Através da chefia imediata gerenciar, dirigir e 
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controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo 
pelos encargos a ele (a) atribuído (a), determinar a 
distribuição, controle, orientação e coordenação dos 
serviços do Sistema de Recursos Humanos;

IV - Assumir responsabilidade pelo fornecimento de 
informações à Controladoria Geral do Município, às 
Unidades Executoras e Servidores Públicos;

V - Solicitar às Unidades Executoras, todos os relatórios 
e dados afins, a serem encaminhados mensalmente ao 
Departamento de Pessoal;

Seção II

Dos Responsáveis pelas Unidades Executoras

Art. 8º São responsabilidades dos Responsáveis pelas 
Unidades Executoras:

I - Atender às solicitações da Unidade Responsável 
pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de 
informações e à participação no processo de atualizações;

II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa 
sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de 
trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 
controle e o aumento da eficiência operacional;

III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos 
os funcionários da unidade e da Prefeitura Municipal 
zelando pelo fiel cumprimento da mesma;

IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução 
Normativa, em especial quanto aos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações;

V - Informar por escrito, ao chefe imediato, a prática 
de atos irregulares ou ilícitos levando em consideração 
os termos prescritos na Lei Municipal nº 2.898 de 31 de 
março de 2006;

VI - Manter no desempenho das tarefas a que estiverem 
encarregados, atitudes de independência, serenidade e 
imparcialidade;

VII - Guardar sigilo sobre dados e informações obtidas 
em decorrência do exercício de suas funções e pertinentes 
a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os 
exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para 
expedição de recomendações;

VIII - Encaminhar ao Departamento de Pessoal, até o dia 
15 (quinze) de cada mês, informações e tratativas contidas 
no Sistema Eletrônico de Justificativas ou mediante 
preenchimento de formulário de Justificativa de Ausência 
de Registro de Frequência, a ser fornecida pelo Setor de 
Recursos Humanos, nos casos excepcionais.

Seção III

Do Controlador Geral do Município

Art. 9º São responsabilidades do Controlador Geral do 
Município:

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

II - Através da atividade de Auditoria Interna, avaliar a 
eficiência e eficácia dos procedimentos de controle inerente 
ao SRH (Sistema de Recursos Humanos), propondo 
alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento 
dos controles;

III - Manter no desempenho das tarefas a que estiverem 
encarregados, atitudes de independência, serenidade e 
imparcialidade;

IV - Informar por escrito, ao Chefe do Poder Executivo, 
a prática de atos irregulares ou ilícitos levando em 
consideração os termos prescritos na Lei Municipal nº 
2.898 de 31 de março de 2006;

V - Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em 
decorrência do exercício de suas funções e pertinentes 
a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os 
exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para 
expedição de recomendações.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 10. Compete à Subsecretaria de Recursos Humanos 
a orientação técnica quanto as atividades de cadastro e 
registro de frequência, e também, duração da jornada de 
trabalho, escala de trabalho, local de trabalho, bem como 
as proibições de ordem legal nas unidades da Prefeitura 
Municipal de Aracruz.

Seção I

Da Jornada Semanal de Trabalho

Art. 11. A jornada semanal dos servidores públicos da 
Prefeitura Municipal de Aracruz terá a seguinte duração:

I - 20 (vinte) horas;

II - 25 (vinte e cinco) horas;

III - 30 (trinta) horas;

IV - 40 (quarenta) horas;

V - 44 (quarenta e quatro) horas.

Parágrafo único. Excetuam-se ao disposto neste artigo 
outras previsões legais, bem como decisões judiciais.

Seção II

Da Jornada de Trabalho para serviços de natureza 
continuada



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 30

Art. 12. Os Servidores que exerçam atividades que, pela 
sua natureza, em razão do interesse público, tenham que 
desenvolver serviços continuados, deverão desempenhar 
suas atividades em escala de revezamento, obedecendo 
ao disposto nesta Instrução Normativa e aos seguintes 
requisitos:

I - Carga horária semanal não superior à prevista para cada 
cargo, conforme lei do plano de cargos e vencimentos;

II - Uma folga semanal, preferencialmente aos domingos, 
devendo ao menos uma folga do mês ser escalada 
obrigatoriamente no domingo.

Art. 13. Poderão desempenhar suas atividades sob 
jornada de 12 x 36 (doze horas de trabalho por trinta e 
seis horas de descanso) e/ou 24 x 48 (vinte e quatro horas 
de trabalho por quarenta e oito horas de descanso), em 
escala de revezamento os servidores que:

I - Prestarem serviços em locais de trabalho com 
funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas continuadas 
de atendimento ao público, de domingo a domingo;

II – Prestarem serviços em locais de trabalho com 
funcionamento de 24 (vinte e quatro) horas continuadas 
de atividades internas, sem atendimento ao público, de 
domingo a domingo;

III – Prestarem serviços de vigilância do patrimônio.

§ 1º. O servidor que ultrapassar a jornada diária relativa 
a seu cargo ou de sua escala de revezamento, após o 
décimo sexto minuto em diante, quando requisitado para 
atendimento de situações eminentemente emergenciais e 
devidamente autorizado pela chefia imediata terá direito 
ao recebimento de horas extras.

§ 2º. As escalas de dias de trabalho e de dias de folga 
deverão ser elaboradas pelo Setor onde o servidor está 
lotado e encaminhado para Gerência de Recursos Humanos. 
Compete ao setor de lotação dar ciência ao servidor das 
suas responsabilidades quanto o fiel cumprimento do 
registro da frequência em dias de trabalho.

Seção III

Do Cadastro do Servidor no Registro de Frequência

Art. 14. O Setor de Recursos Humanos efetuará, a partir da 
liberação do número da matrícula, o cadastro do servidor 
sujeito ao controle de ponto biométrico.

§ 1º Excetua-se ao disposto no caput deste artigo, os 
servidores que não estão sujeitos ao controle biométrico 
em razão da natureza dos trabalhos executados.

§ 2º O Cadastro será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis 
após o início da atividade pelo servidor.

§ 3º É responsabilidade do servidor entrar em contato com 

o Setor de Recursos Humanos para realizar o cadastro de 
ponto biométrico.

Art. 15. A jornada máxima de trabalho Servidores Públicos 
será fixada em razão das atribuições pertinentes aos 
respectivos cargos, respeitada a duração máxima de 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, observado os limites 
mínimos e máximos de 04 (quatro) horas e 08 (oito) horas 
diárias e ao seguinte:

I - 44 (quarenta e quatro) horas semanais para os 
ocupantes de cargos para os quais a lei estabeleça essa 
jornada, excepcionalmente constituída de 09 (nove) horas 
diárias de segunda a quinta-feira e de 08 (oito) horas 
diárias na sexta-feira, com intervalo máximo de 01 (uma) 
hora para descanso/alimentação, não se computando esse 
intervalo na duração da jornada; sendo que para efeito 
de cálculo de variações mensais (horas faltas, noturnas) 
computar-se-á 220 (duzentas e vinte) horas mensais;

II - 40 (quarenta) horas semanais para os ocupantes 
de cargos para os quais a lei estabeleça essa jornada, 
constituída de 08 (oito) horas diárias, com intervalo 
máximo de 02 (duas) horas para descanso/alimentação, 
não se computando esse intervalo na duração da jornada; 
sendo que para efeito de cálculo de variações mensais 
(horas faltas, noturnas) computar-se-á 200 (duzentas ) 
horas mensais;

III - 30 (trinta) horas semanais para os ocupantes de 
cargos para os quais a lei estabeleça jornada de 06 (seis) 
horas diárias, durante 05 (cinco) dias na semana, sendo 
que para efeito de cálculo de variações mensais (horas 
faltas, noturnas) computar-se-á 180 (cento e oitenta) 
horas mensais;

IV - 25 (vinte) horas semanais, para os ocupantes de 
cargos com jornada de 05 (cinco) horas diárias, durante 
05 (cinco) dia na semana, sendo que para efeito de cálculo 
de variações mensais (horas faltas, noturnas) computar-
se-á 150 (cento e cinquenta) horas mensais;

V - 20 (vinte) horas semanais, para ocupantes de cargo 
com jornada de 04 (quatro) horas diárias, durante 05 
(cinco) dia na semana, sendo que para efeito de cálculo de 
variações mensais (horas, faltas, noturnas) computar-se-á 
120 (cento e vinte) horas mensais.

Seção IV

Do Registro de Frequência

Art. 16. O registro da frequência ao serviço é obrigatório 
a todos os servidores, investidos em cargos em comissão, 
efetivos ou contratados temporariamente.

§ 1° Ficam dispensados da comprovação de frequência os 
ocupantes dos seguintes cargos políticos e em comissão: 
o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Subsecretários, 
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Procurador Geral, Subprocuradores Gerais, Controlador 
Geral, Auditor, Assessor Especial, Assessor de 
Gerenciamento de Projetos, Ouvidor Municipal, Chefe de 
Gabinete, Assessor de Gabinete, Pregoeiro, Presidente de 
Comissão Permanente de Licitação, Gerentes, Diretores e 
Vice Diretores escolares.

§ 2° Os servidores efetivos investidos nos cargos em 
comissão descritos no caput, mesmo em estágio probatório, 
estarão isentos do registro em ponto biométrico.

Art. 17. O registro de frequência descrito no artigo anterior 
será por meio de ponto biométrico, em observância aos 
indicadores de avaliação fixados nos Art. 28 e 29, incisos 
IV e V, da Lei Municipal nº 2.898/2006 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais de Aracruz – ES) e demais 
legislações pertinentes.

§ 1° Ficam dispensados da necessidade de registro de 
ponto biométrico, os ocupantes dos seguintes cargos em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Comunicação:

a) Coordenador de Comunicação Interna;

b) Assessores de Imprensa;

c) Coordenador de novas mídias e redes sociais;

d) Coordenador de Relacionamento com a Imprensa e

e) Coordenador de Relação Publica;

§ 2° Também ficam dispensados da necessidade 
de registro de ponto biométrico, os ocupantes dos 
seguintes cargos efetivos:

a) Procurador do Município;

b) Controlador do Município;

c) Jornalista.

§ 3° Os servidores descritos nos §§ 1° e 2°, deverão ter 
a comprovação de frequência apresentada à Gerência de 
Recursos Humanos, até o dia 15 (quinze) de cada mês, 
pelo dirigente máximo da Secretaria ou Órgão de lotação 
dos servidores.

§ 4º Caso a data citada coincida com feriado, sábado ou 
domingo, o prazo contar-se-á no primeiro dia útil subse-
quente.

Art. 18. Os servidores sujeitos ao registro em ponto bio-
métrico deverão efetuar a marcação de ponto no início, 
nos intervalos e ao final do expediente de cada jornada de 
trabalho, salvo os casos excepcionais, analisados e apro-
vados pelo dirigente do setor ao qual o servidor esteja 
subordinado.

Art. 19. No caso de inoperância ou inexistência do Sis-

tema de Ponto Biométrico, o Setor de Recursos Humanos 
procidenciará outro meio de registro de frequência.

Art. 20. Será considerado falta grave o registro de fre-
quência que não seja efetuado pelo próprio servidor, sujei-
tando-o às punições previstas na Lei Municipal nº 2.898 de 
31 de março de 2006.

Seção V

Dos Atrasos e Ausências

Art. 21. As ausências dos servidores em virtude de trata-
mento de Saúde serão regularizadas pelo Setor de Perícia 
da Subsecretaria de Recursos Humanos, e comunicadas ao 
chefe imediato pelo servidor, assim que o mesmo apresen-
tar o atestado médico.

Art. 22. Os atrasos computados na entrada, juntamente 
com as saídas e retornos intermediários e as saídas an-
tecipadas, deverão ser tratados de acordo com o Art. 90, 
inciso II, da Lei nº 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores 
Municipais), ou seja, deverá obedecer a tolerância máxima 
de 15 (quinze) minutos diários.

Art. 23. Para que a compensação das ausências possa 
ocorrer, as horas extras ou excedentes, que serão utiliza-
das para esse fim, deverão estar devidamente registradas 
no cartão de ponto do servidor.

§ 1° Serão permitidas apenas 02 (duas) compensações 
no mês, observado o limite de 02 (duas) horas extras por 
dia, salvo se realizadas em dias de folga, ou autorizado 
expressamente pela chefia imediata.

§ 2° Os casos excepcionais serão tratados pelo Secretário 
de Administração e Recursos Humanos juntamente com o 
Secretário da pasta.

Seção VI

Das Compensações e Trocas de Horário

Art. 24. As trocas de horário de trabalho serão permitidas, 
com limite de 02 (duas) por mês, mediante apresentação 
de justificativa.

§ 1° As trocas de horário de trabalho serão idênticas às 
compensações, devendo ser registradas em cartão de 
ponto e observando o limite diário de trabalho permitido 
em lei.

§ 2° No caso das escalas de revezamento de 12 (doze) 
horas, não será permitido realizar troca de horário que 
culminem em 24 (vinte e quatro) horas consecutivas de 
trabalho.
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Art. 25. O dirigente máximo da Secretaria ou Órgão de 
lotação do servidor poderá abonar apenas uma falta por 
motivo particular (justificada ou injustificada), a cada 02 
(dois) meses, limitando-se a 6 (seis) faltas por ano, a de-
pender da justificativa do servidor, e não cumulativa.

§ 1º Os casos excepcionais deverão ser avaliados pelo 
Secretário a que o servidor estiver subordinado.

§ 2º O disposto no caput deste artigo não gera direito a fal-
ta, apenas permite que a falta seja abonada pelo dirigente 
máximo da Secretaria ou Órgão de lotação do servidor, a 
depender do critério de conveniência e oportunidade.

§ 3º Qualquer ausência ao serviço gera falta ao servidor, 
devendo ser descontada de seu vencimento, nos termos 
do Art. 90, inciso I da Lei Municipal nº 2.898/2006, salvo o 
previsto no Art. 24 desta Instrução Normativa, bem como 
as demais previsões legais.

Seção VII

Da Escala de Trabalho

Art. 26. As necessidades de alteração da escala de traba-
lho, deverão ser comunicadas com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas, em duas vias, à Seção de 
Ponto na Gerência de Recursos Humanos.

Art. 26. O servidor somente poderá executar a nova es-
cala de trabalho após aprovação da Gerência de Recursos 
Humanos, na data indicada na segunda via da comunica-
ção de alteração da escala de trabalho, contendo a data, 
assinatura e matrícula do servidor autorizado.

Art. 27. Toda alteração de Escala de trabalho deverá ser 
alterada imediatamente no cadastro do servidor, no Siste-
ma de Controle de Frequência.

Parágrafo único. No caso de inexistência de escala disponí-
vel no Sistema de Controle de Frequência, a alteração dar-
se-á imediatamente após o desenvolvimento ou criação da 
nova escala.

Art. 28. Todas as ocorrências que produzirem desconto 
em folha de pagamento do servidor em função da falta 
de comunicação acerca da alteração de escala de trabalho 
será de responsabilidade do Órgão de lotação do servidor.

Seção VIII

Do Local de Trabalho

Art. 29. O servidor municipal efetivo ou não, deverá estar 
lotado em um local de trabalho.

Art. 30. Ocorrendo alteração de local de trabalho deverá 
ser comunicada à Gerência de Administração de Pessoal, 
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, 
em duas vias, contendo todos os dados do servidor.

Art. 31. O cadastro biométrico somente será transferido 

para o equipamento do novo local de trabalho após o rece-
bimento da comunicação de alteração.

Art. 32. A restituição dos valores descontados dos servi-
dores em razão da falta de comunicação de alteração de 
local de trabalho, somente acontecerá na folha de paga-
mento do mês subsequente ao desconto, salvo os casos 
analisados e aprovados pela Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos, mediante justificativa escrita e plau-
sível.

Seção IX

Das Proibições

Art. 33. É proibido ao Servidor Público Municipal:

I - Faltar no trabalho em dias que possam atrapalhar o 
andamento do expediente de trabalho em seu setor, salvo 
por motivo de doença ou força maior;

II - Ausentar-se do setor em que trabalha, sob qualquer 
pretexto, salvo com anuência da chefia imediata;

Art. 34. Em horário de expediente, o servidor só poderá 
ausentar-se do prédio onde trabalha, com autorização do 
chefe imediata.

Parágrafo único. Excetua-se ao disposto no Art. 33 os ti-
tulares dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, 
Subsecretários, Procurador Geral, Subprocurador Geral, 
Controlador Geral, Ouvidor Municipal, Coordenador de Co-
municação, Gerentes e Coordenadores Setoriais, e demais 
cargos previstos no Art. 15, § 1º desta Instrução Norma-
tiva.

Seção X

Dos Descontos em Folha de Pagamento

Art. 35. Os descontos em Folha de Pagamento, do servi-
dor, em virtude de atraso ou falta sem justificativa, serão 
efetuados no salário do mês subsequente.

Seção XI

Das Disposições Gerais

Art. 36. O descumprimento dos procedimentos previstos 
nesta Instrução Normativa serão objeto de instauração de 
Processo Administrativo Disciplinar para apuração da res-
ponsabilidade por ato contrário às normas instituídas, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 2.898/2006 (Estatu-
to dos Servidores Públicos do Município de Aracruz - ES).

Art. 37. O descumprimento do previsto nos procedimen-
tos aqui definidos será também objeto de infração passível 
de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei Federal 
nº 8.429/1992.

Art. 38. Caso entenda cabível, a autoridade competente 
pela instauração do processo administrativo disciplinar po-
derá encaminhar à Controladoria Geral do Município o rela-
tório final para conhecimento e orientações, com objetivo 
de prevenir novas falhas.
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CAPÍTULO VII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 39. O preenchimento do relatório sobre o registro 
de frequência será concedido aos servidores somente uma 
vez por mês e/ou por requerimento, e terá o prazo máxi-
mo de 02 (dois) dias úteis para ser entregue, salvo quando 
o sistema de registro de ponto emitir comprovante diário 
diretamente ao servidor.

Art. 40. É permitido à Unidade Central de Controle Interno 
solicitar formalmente, informações funcionais de qualquer 
servidor quantas vezes forem necessárias, com vistas ao 
acompanhamento de frequência dos servidores municipais.

Art. 41. A inobservância desta Instrução Normativa cons-
titui omissão de dever funcional e será punida na forma 
prevista em lei.

Art. 42. Aplica-se, no que couberem aos instrumentos 
regulamentados por esta Instrução Normativa e demais 
legislações pertinentes.

Art. 43. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste 
documento poderão ser obtidos junto à Secretaria Muni-
cipal de Administração e Recursos Humanos, bem como 
junto a Controladoria Geral do Município que, por sua vez, 
através de procedimentos de controle ou de auditoria in-
terna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por 
parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

Art. 44. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais legais ou técnicos as-
sim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos 
requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instrução 
Normativa SCI Nº 001/2012), bem como manter o proces-
so de melhoria contínua.

Art. 45. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

CAPÍTULO VIII

DA APROVAÇÃO

Art. 46. E por estar de acordo, firmo a presente instrução 
normativa em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
todos os efeitos legais.

Aracruz – ES, 26 de Dezembro de 2016.

EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI

Secretário Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos

CRISTIANO LOPES SEGLIA

Controlador Geral

ANEXO 2 DECRETO Nº 32029
Publicação Nº 69976

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH nº 002/2014

"Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem 
adotados para admissão de pessoal em cargo efetivo 
dos servidores da Prefeitura Municipal de Aracruz - 
ES”.

VERSÃO : 02.00

DATA: 26/12/2016

ATO APROVAÇÃO: Decreto nº 32.029/2016

UINIDADE RESPOSÁVEL: Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º A presente Instrução Normativa dispõe sobre o 
procedimento de admissão de pessoal em cargo efetivo 
mediante concurso público, estabelecendo rotinas no âm-
bito do Município.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange toda a Administração Direta do Município 
de Aracruz.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

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

I - Admissão: é o ingresso de servidor nos quadros da Ad-
ministração Pública. A admissão para cargo público com-
preende a nomeação, a posse e o exercício.

II - Cargo público: é o conjunto de atribuições e respon-
sabilidades atribuído a determinado servidor, criado por 
lei, com denominação própria e vencimentos pagos pe-
los cofres públicos. Os cargos públicos são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 
lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei (CF, art. 
37, I, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19/98). Possuem denominação própria e vencimentos 
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pagos pelos cofres públicos, e são criados por lei (Lei nº 
2.897/06, Lei nº 2.893/06, Lei nº 3.334/10, Lei 3.35610).

III - Concurso público: é o meio utilizado pela Adminis-
tração para selecionar, impessoal e igualitariamente, can-
didatos a cargos ou empregos públicos, exceto os cargos 
em comissão declarados em lei de livre nomeação e exo-
neração. O concurso público será de provas ou de provas 
e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei (cf. art. 37, 
II, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19/98).

IV - Convocação: é o ato por meio do qual a Administração 
convoca candidatos aprovados em concurso público para 
comparecerem ao órgão ou entidade a fim de satisfazer 
exigências previstas em edital.

V - Exercício: é o efetivo desempenho das atribuições do 
cargo, portanto, marco de início do desempenho legal das 
funções do servidor e da aquisição do direito à contagem 
de tempo de serviço e à contraprestação pecuniária devida 
pelo Poder Público.

VI - Nomeação: é uma das formas de provimento de cargo 
público por meio de ato da autoridade competente, respei-
tados a ordem de classificação dos habilitados em concur-
so público e o prazo de validade do certame.

VII - Posse: é a investidura em cargo público, por meio 
de ato solene, em que a autoridade competente e o no-
meado assinam o respectivo termo do qual constam as 
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos 
inerentes ao cargo ocupado.

VIII - Provimento: é o ato pelo qual o servidor público é 
investido no exercício do cargo ou emprego público.

IX - Regime jurídico: é o conjunto de normas e princípios 
jurídicos que regem determinada matéria. O servidor pú-
blico efetivo é regido pela Lei nº 2.898/06, que Dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de Aracruz.

X - Servidor público: é a pessoa física legalmente investida 
em cargo ou emprego público que presta serviço ao Muni-
cípio, com vínculo empregatício e mediante remuneração 
paga pelos cofres públicos.

XI - Quadro de pessoal: é o conjunto de cargos de carreira 
e cargos isolados de uma entidade da Administração mu-
nicipal.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º O fundamento jurídico encontra-se respaldado nos 
artigos 5º, inciso LV, 7º, incisos IV, VII ao IX, XII, XIII, 
XV ao XX, XXIII e XXX, 31, 37, incisos II ao IV, VIII, XVI, 
39, parágrafo terceiro, 41, 71 e 74, III, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988; Lei nº 2.898/06; 
Resolução TC/ES nº 227/11, Instrução Normativa 31/14, 
TC/ES e demais legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Das respectivas responsabilidades:

I – Do Prefeito Municipal:

a) autorizar o concurso público para preenchimento de va-
gas de necessidade permanente para Administração Pú-
blica;

b) homologar/prorrogar o concurso público;

c) convocar e nomear os candidatos aprovados em con-
curso;

d) tornar sem efeito as nomeações/convocações dos can-
didatos que não satisfizeram as condições estabelecidas 
na Lei específica do cargo, bem como do edital e demais 
legislações pertinentes;

e) designar, através de Portaria, a Comissão de Concurso 
Público, onde o presidente deverá ser o Secretário Munici-
pal responsável pelo concurso.

f) Homologar os pareceres de indeferimento e tornar sem 
efeito, emitidos pela Comissão.

II – Do Secretário Municipal de Administração e Recursos 
Humanos:

a) promover a divulgação e implementação dessa Instru-
ção normativa, mantendo-a atualizada, orientando as uni-
dades executoras e, supervisionar sua aplicação;

b) promover discussões técnicas com as unidades execu-
toras e com a unidade responsável pela coordenação de 
controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser ob-
jeto de alteração, atualização ou expansão;

d) caso necessário, contratar instituição, pessoa física ou 
jurídica, para aplicação do concurso público e/ou elabora-
ção das provas;

III – Da Comissão de Concurso Público:

a) organização e acompanhamento de todas as etapas do 
concurso mediante processo administrativo;

b) dar ciência ao Prefeito Municipal do andamento do con-
curso, bem como do resultado final para que, querendo, 
convoque, nomeie e torne sem efeito as convocações/no-
meações;

c) juntar aos autos informações sobre a existência de deci-
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sões judiciais com eficácia sobre concursos ou admissões; 
detalhando-se seus efeitos, quais candidatos classificados 
sub judice, e se houve trânsito em julgado, em cada caso;

d) anexar aos autos informações sobre candidatos aprova-
dos no mesmo concurso público para mais de um cargo;

e) observar e cumprir as exigências legais e o edital que 
rege o concurso público;

f) publicar a homologação do resultado final, bem como 
demais alterações e prorrogações.

IV – Da Gerência de Recursos Humanos:

a) no ato da posse verificar se foram atendidos os requi-
sitos para admissão, observando a IN nº 31/14 do TC/ES;

b) disponibilizar ao Tribunal de Contas do Estado do Espí-
rito Santo os processos de admissão de pessoal, conforme 
IN 31/14 do TC/ES;

c) organizar os documentos que deverão ser encaminha-
dos ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

d) observar e cumprir as exigências legais e o edital que 
rege o concurso público;

e) realizar o controle da quantidade de vagas e requisitos 
para investidura no cargo;

f) expedir certidão, atestando a existência de vagas no 
cargo para o qual serão nomeados novos servidores, atua-
lizando-se a informação sempre que surgirem vagas, seja 
por criação legal ou vacância;

Art. 6º Das responsabilidades da Controladoria Geral:

I – prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instru-
ções normativas e em suas atualizações;

II – através de atividade auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a Adminis-
tração Pública direta e indireta do Município de Aracruz, 
propondo alterações para aprimoramento dos controles ou 
mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;

III – organizar e manter atualizado o manual de procedi-
mentos, de forma que contenha sempre a versão vigente;

IV – em atenção ao princípio da publicidade, proceder de 
modo a dar publicidade de todas as instruções normativas, 
seja por meio digital ou manual.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7º A nomeação para cargo efetivo depende de prévia 
habilitação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de 
sua validade.

Art. 8º A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se 
tratar de cargo isolado ou de carreira.

Art. 9º A posse é a investidura em cargo público mediante 
apresentação dos documentos exigidos no Edital do Con-
curso e aceitação expressa das atribuições, deveres, res-
ponsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado, com 
compromisso de bem servir, formalizado com a assinatura 
do Termo de Compromisso de Posse pela autoridade com-
petente e pelo empossado.

§ 1º. A posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados da publicação do ato de provimento, ressalvados 
os casos de urgência, a critério da Administração, hipótese 
em que o prazo será de 10 (dez) dias.

§ 2º. O prazo para a posse poderá ser prorrogado por até 
30 (trinta) dias, mediante requerimento do interessado e 
a critério da Administração.

§ 3º. Em se tratando de servidor em gozo de licença, ou 
afastado por qualquer outro motivo legal, o prazo será 
contado do término do afastamento.

§ 4º. A posse poderá ser concedida mediante apresentação 
de procuração específica, por instrumento público.

§ 5º Somente haverá posse nos casos de provimento por 
nomeação.

§ 6º No ato da posse, o servidor apresentará, 
obrigatoriamente as declarações, documentos e exames 
que constam nos anexos desta Instrução Normativa.

§ 7º Será tornado automaticamente sem efeito o ato de 
provimento se a posse não ocorrer nos prazos previstos 
nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.

Art. 10. A posse em cargo público dependerá de prévia ins-
peção médica oficial, que conclua pelo atendimento à exi-
gência contida no inciso VI do art. 4º, da Lei nº 2.898/06.

Art. 11. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 
do cargo.

§ 1º É de 10 (dez) dias o prazo para o servidor entrar em 
exercício, contados da posse.

§ 2º O prazo a que se refere o § 1º deste artigo será 
de 2 (dois) dias em caso de urgência no atendimento do 
serviço, a critério da Administração.

§ 3º. Será exonerado o servidor empossado que não 
entrar em exercício nos prazos previstos nos §§ 1º e 2º 
deste artigo.

§ 4º. Compete ao Secretário Municipal ou chefia imediata 
para onde for designado o servidor dar-lhe o exercício.
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Art. 12. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício 
do exercício serão registrados no assentamento individual 
do servidor.

§ 1º. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará 
ao órgão competente os elementos necessários ao seu 
assentamento individual, bem como tem o dever de 
atualizar seus dados.

Art. 13. A realização do concurso público será vinculada:

I – as leis de criações de cargos e suas respectivas alte-
rações;

II – à previsão de dotação orçamentária;

III – ao edital do concurso público.

Art. 14. Compete a Secretaria Municipal responsável pela 
realização do concurso público:

I – caso necessário, iniciar processo licitatório para con-
tratar Empresa para elaboração e realização do concurso;

II – solicitar ao Chefe do Poder Executivo, autorização para 
o concurso público, bem como informar justificadamente a 
necessidade da quantidade de vagas e ainda nomeação de 
Comissão Organizadora de Concurso Público;

III – realizar levantamento em conjunto com a Gerência 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Adminis-
tração da quantidade de vagas existentes para cada cargo;

IV – adotar as medidas cabíveis quanto a dotação orça-
mentária;

V – determinar o local de trabalho do servidor somente 
após todos os procedimentos de admissão e registro da 
digital no relógio de ponto;

VI – após a homologação do resultado final, informar ofi-
cialmente a Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração a quantidade de cada cargo 
que será convocado/nomeado, com prévia autorização do 
Prefeito Municipal;

VII – apoiar à Gerência de Recursos Humanos da Secreta-
ria Municipal de Administração quando dá necessidade de 
pessoal para realização das admissões.

Art. 15. O candidato convocado/nomeado pelo Diário Ofi-
cial, e/ou site da Prefeitura Municipal de Aracruz e no site 
da Empresa realizadora do concurso, deverá comparecer 
perante à Comissão Organizadora do Concurso Público e 
buscar a lista de documentos e exames necessários.

Parágrafo único. Compete à Comissão Organizadora do 
Concurso Público o recebimento e avaliação dos documen-
tos necessário a investidura, bem como elaboração de pa-

recer de indeferimento de não preenchimento dos requisi-
tos para a posse dispostos na Lei nº 2.898/06, e emissão 
de ato de tornar sem efeito por tal motivo.

Art. 16. Se forem satisfeitas as condições exigidas na le-
gislação municipal, a Comissão encaminhará os documen-
tos para Gerência de Recursos Humanos da Secretaria Mu-
nicipal de Administração para início dos procedimentos de 
admissão e registro de digital para controle de ponto.

Art. 17. O concurso público deve obedecer aos princípios 
constitucionais, CF/88, e as legislações municipais que re-
gem cada plano de cargos.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 18. Está Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem, com o objetivo de promover a melhoria 
continua.

Art. 19. Integram está instrução normativa os anexos que 
constam as documentações, declarações e exames neces-
sários, bem como uma ordem de seguimento das fases por 
parte de cada setor.

CAPÍTULO VIII

DA APROVAÇÃO

Art. 20. E por estar de acordo, firmo a presente instrução 
normativa em 03 três vias de igual teor e forma, para to-
dos os efeitos legais.

Aracruz – ES, 26 de Dezembro de 2016.

EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI

Secretário Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos

CRISTIANO LOPES SEGLIA

Controlador Geral ANEXO I

RELAÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS
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1) Hemograma Completo

2) Exame E.P.F (Fezes)

3) Exame Oftalmológico (Com laudo)

4) Tipagem Sanguínea (se tiver carteira, é só entregar a 
cópia)

5) VDRL

6) EAS (Urina)

7) Glicemia (em jejum)

8) RX de Coluna Lombar com preparo e Tórax P.A. - (Com 
laudo)

9) Avaliação Psicológica – (Com laudo)

10) Avaliação Cardiológica (Eletrocardiograma – Com lau-
do)

11) Avaliação Clínica (realizada pelo setor de Perícia Médi-
ca da PMA - ASO)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO

1) Identidade – cópia autenticada;

2) CPF – cópia autenticada;

3) Título de eleitor – cópia autenticada;

4) Comprovante da última votação – cópia autenticada;

5) Declaração de quitação da Justiça Eleitoral (Podendo ser 
substituído pelo item 4);

6) PIS ou PASEP – cópia autenticada;

7) Certificado de Reservista – Cópia – (Para candidatos do 
sexo masculino) cópia autenticada;

8) Certidão Nascimento Filhos até 18 anos – Cópia (p/ IR) 
cópia autenticada;

9) Certidão Nascimento Filhos ate 21 anos – Cópia (p/IR) 
– se universitário ) cópia autenticada;

10) Carteira de Vacinação filho até 05 (cinco) anos – Cópia 
(p/ Sal. Família) cópia autenticada;

11) Carteira de Vacinação e Declaração Frequência Escolar 
filho 06 a 13 anos – Cópia (p/ Sal. Família) cópia autenti-
cada;

12) Certidão de Casamento ou Nascimento – cópia auten-
ticada;

13) Comprovante de Escolaridade exigido para o cargo 
(Pré-requisito, conforme edital) cópia autenticada;

14) Carteira do Trabalho: Página da Foto e da Qualificação 
Civil – cópia autenticada

15) 01 (uma) foto 3 x 4;

16) Comprovante de residência – cópia autenticada;

17) Se residência alugada – Cópia do Contrato de Locação 
ou Declaração do proprietário (reconhecido firma) cópia 
autenticada;

18) Cartão conta corrente – Cópia bem legível - BANCO DO 
BRASIL, BANESTES, CAIXA ECONOMICA. Caso não tenha 
conta nesses bancos, deve ser solicitado a Gerência de 
Recursos Humanos a declaração para a abertura de conta;

19) Se não tiver cartão, pegar comprovante junto Banco 
com: Banco, Ag e Nº Conta Corrente;

20) Cópia da Carteira do Conselho Regional (Pré - requisito 
conforme edital) cópia autenticada;

21) Antecedentes Criminais;

22) Atestado de Saúde Ocupacional - primeira via e assi-
nado, que deve ser retirado na PMA no setor de Gerência 
de Recursos Humanos.

Nome: ____________________________________

Matrícula: _________________

Admissão RH: ___/___/___ Regime: Estatutário

Cargo: ____________________________________ Ho-
ras Semanais: ______ h.

Secretaria: _______________

Local de trabalho: _______________________________

Sexo: ___ (M/F) Estado Civil: _____________

Grau Instrução: ________________________________ 

Data de Nascimento : ___/___/___

CTPS(Nº / Série / UF / Emissão) : ___________- _____ 
-___ de ___/___/___

CPF: _______________________

PIS: _______________________

Data cadastramento: ___/___/___

Banco: _____________________ Ag: ______ C/c: 
______________

Raça/Cor: _________________

Endereço: _____________________________________
_______________________________

Bairro: ___________________________ Compl.: 
________ Cidade: ______________UF: ____

CEP: ___________- ______ 

Telefone: ( ___) ______- __________  Celular: (___) 
______- _________

Naturalidade: _________________________UF: _____

Tipo Sangue: ___________
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Identidade: (Nº / Órgão / UF / Expedição): __________ - 
______/___ ___/___/___

Título Eleitor: ( Nº / Zona / Seção): 
_______________________  Z: ______ S: _______

Habilitação: ( Nº / Categoria / Exp.): 
_________________ C: _____ ____/____/____

Vencimento: ___/____/____

Reservista: __________________Categoria: _________

Pai: __________________________________________

Nascimento: ____/____/____

Mãe: _________________________________________

Nascimento: ____/____/____

Tem Filhos: (____) Sim (____) Não

Entregou a cópia da certidão de nascimento dos 
filhos até 14 anos: [ ] – Sim [ ] - Não

Obs.:

Assinatura candidato: ____________________________

DECLARAÇÃO DE BENS

DECLARANTE: _______________________________________
_______ CPF: ___________________ 

CARGO: __________________________________________ 
MATRÍCULA: ____________________

VÍNCULO: EFETIVO

BENS:

POSSUO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

NÃO POSSUO BENS

ITEM DESCRIÇÃO DOS BENS

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO

Eu, __________________________________________, 

declaro que não ocupo qualquer cargo, emprego, função 

ou presto serviço em órgão de Administração Direta ou 

Indireta do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, 

ou que dos mesmos esteja afastado por motivo de licença 

remunerada, não exercendo qualquer atividade que carac-

terize acumulação na forma da lei, ou ainda, incompatibi-

lidade de horários com o cargo que exercerei, conforme o 

art. 37, inciso XVI, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988.0

Aracruz / ES, ......... de ............................de ..............

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

Declarante

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO LEGAL

Eu declaro para os devidos fins que possuo cargo público 

de ____________________________________ na Admi-

nistração ______________________________________

_______ na forma prevista no Art. 37, XVI, alíneas____ 

da Constituição Federal de 1988.

Aracruz / ES, ......... de ..............................................

.. de ..............

x .............................................................................

Declarante
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DECLARAÇÃO

Eu, ...........................................................................
..................., declaro, da forma de que dispõe a Lei nº 
7.115 de 29 de Agosto de 1983, que não respondo a qual-
quer processo administrativo, criminal ou de execução.

Assumo, sob a pena da Lei, a integral responsabilidade 
desta declaração.

Aracruz/ ES, ......... de ............................ de ............

x ............................................................................

Declarante

DECLARAÇÃO

Eu _________________________________________
_______________ declaro para os devidos fins de com-
provação junto a PMA – Prefeitura Municipal de Aracruz, 
que ( ) possuo, ou ( ) não possuo parentes com vínculo 
empregatício neste Órgão Municipal, na forma da Súmula 
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.

Caso possua, identificar o grau de parentesco:

Nome: Parentesco:

Aracruz/ ES, ......... de .................................. de 
............

x ............................................................................

Declarante

FICHA DE DEPENDENTES

(Lei Nº 3.757/13, que dispõe sobre a concessão de indenização 
no caso de morte ou incapacidade permanente por acidente de 
trabalho que impossibilite o servidor de exercer suas atribuições)

Nome do Segurado:
ORDEM NOME DO(S) BENEFICIARIO (S) PARENTESCO

ASSINATURA DO SEGURADO:

x
Aracruz / ES, ........... de .................................................. 

de ..............

TERMO DE ADESÃO PARA AUXÍLIO-TRANSPORTE

Nome: … ...................................................................
........................................................................ 

Secretaria: … .......................................  [ ] - Desejo 
aderir [ ] – Não desejo aderir

Matrícula: .................................... 

Carga Horária Semanal: … .......  horas.

Venho requerer a concessão do vale-transporte autorizan-
do, para tanto e conforme atual legislação, a consignação 
em Folha de Pagamento da parcela de 6% (seis por cen-
to) correspondente ao custeio mensal com o transporte, 
optando pelo menor valor, ou seja, sobre o vencimento 
básico ou o valor do vale transporte (o que for menor) 
, declarando, sob as penas da Lei, serem verdadeiras as 
informações prestadas abaixo, sabedor de que o uso ina-
dequado ou irregular do mesmo ensejará as sanções pre-
vistas na Lei.

ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua: ....................................................................
...........................................................................
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....................

Nº: ..................... Complemento: ..............................
.... Bairro: ...............................................................
.......

Cidade: .................................................................
................................................................. Estado: 
.............

LINHA(S) DE ÔNIBUS QUE SERVE(M) O PERCURSO, 
EXCLUINDO OS SELETIVOS E ESPECIAIS

Municipal: .................................................................
..............................

Intermunicipal: ..........................................................
..............................

Nº de passagens de ônibus utilizadas por dia: .......... ( ...
................................................ )

RESIDÊNCIA/TRABALHO VALOR DA TARIFA

Nome da linha: ..........................................................
..............................

R$ ...............................

TRABALHO/RESIDÊNCIA VALOR DA TARIFA

Nome da linha: ..........................................................
..............................

R$ ...............................

Aracruz / ES, ...........  de ....................................de 
...........

Declarante: ___________________________________
________________________________________

FASES DO CONCURSO PÚBLICO E ADMISSÃO PARA 
CARGO EFETIVO

1. À Secretaria Municipal interessada, solicita a autoriza-
ção do Prefeito Municipal para realização de concurso pú-
blico.

2. Prefeito Municipal autoriza o Concurso Público.

3. Prefeito Municipal nomeia Comissão de Concurso Públi-

co por meio de Portaria.

4. À Secretaria Municipal interessada abre processo 
administrativo para realização de licitação, caso necessário.

5. Aplicação de provas e demais procedimentos do Con-
curso Público.

6. Homologação do Concurso Público pelo Prefeito Muni-
cipal.

7. Convocar e nomear os servidores aprovados.

8. Comissão de Concurso Público avaliará os documentos 
exigidos para a posse e referentes a cada cargo, e deferir 
ou não a posse.

9. Posse dos aprovados no prazo de trinta dias a contar da 
data da publicação do ato de provimento.

10. Prazo de dez dias, após a posse, para o servidor públi-
co entrar em efetivo exercício.

11. À Gerência de Recursos Humanos fará a admissão, 
com o devido recolhimento dos documentos, declarações e 
outros, e encaminhar o servidor público para a Secretaria 
solicitante.

12. Secretaria interessada deve informar de imediato o 
local de trabalho à Gerência de Recursos Humanos – setor 
de ponto.

13. O Setor de Ponto da Gerência de Recursos Humanos 
registrará a digital do servidor público.

ANEXO 3 DO DECRETO Nº 32029
Publicação Nº 69977

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH nº 003/2014

"Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem 
adotados para admissão de pessoal mediante con-
tratação temporária na Prefeitura Municipal de Ara-
cruz - ES”.

VERSÃO : 02.00
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DATA: 26/12/2016

ATO APROVAÇÃO: Decreto nº 32.029/2016

UINIDADE RESPOSÁVEL: Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º A presente Instrução Normativa dispõe sobre o pro-
cedimento de admissão de pessoal mediante contratação 
temporária, estabelecendo rotinas no âmbito do Município.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange toda a Administração Direta do Município 
de Aracruz.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

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

I - Admissão: é o ingresso de servidor nos quadros da Ad-
ministração Pública. A admissão para cargo público com-
preende a nomeação, a posse e o exercício.

II - Convocação: é o ato por meio do qual a Administração 
convoca candidatos aprovados em processo seletivo para 
comparecerem ao órgão ou entidade a fim de satisfazer 
exigências previstas em edital.

III - Exercício: é o efetivo desempenho das atribuições do 
cargo, portanto, marco de início do desempenho legal das 
funções do servidor e da aquisição do direito à contagem 
de tempo de serviço e à contraprestação pecuniária devida 
pelo Poder Público.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º O fundamento jurídico encontra-se respaldado nos 
artigos 5º, inciso LV, 7º, incisos IV, VII ao IX, XII, XIII, 
XV ao XX, XXIII e XXX, 31, 37, incisos II ao IV, VIII, XVI, 

39, parágrafo terceiro, 41, 71 e 74, III, da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988; Lei nº 2.994/07; 
Resolução TC/ES nº 227/11 e demais legislações pertinen-
tes ao tema.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Das respectivas responsabilidades:

I – Do Prefeito Municipal:

a) criar por meio de lei os cargos, com as respectivas atri-
buições e remuneração;

b) autorizar à Gerência de Recursos Humanos a proceder 
a admissão dos aprovados no processo seletivo para con-
tratação temporária.

II – Do Secretário Municipal de Administração e Recursos 
Humanos:

a) assinar todos os contratos ou delegar esta competência 
a algum Gerente, Coordenador ou Subsecretário;

b) promover a divulgação e implementação dessa Instru-
ção Normativa, mantendo-a adequada, orientando as uni-
dades executoras e supervisionar sua aplicação.

III – Da Comissão de Processo Seletivo:

a) organização e acompanhar todas as etapas;

b) dar ciência ao Prefeito Municipal do processo seletivo, 
bem como do resultado final;

c) convocar os contratados a comparecer com a documen-
tação exigida;

d) proceder a verificação da documentação e exames ad-
missionais, para deferimento ou não, e após encaminhar 
o aprovado para Gerência de Recursos Humanos para ad-
missão;

e) informar o local de lotação ao contratado e à Gerência 
de Recursos Humanos;

f) observar e cumprir as exigências legais e o edital.

IV – Da Gerência de Recursos Humanos:

a) no ato da admissão verificar se foram atendidos os re-
quisitos;

b) observar e cumprir as exigências legais e o edital que 
rege o concurso público.

Art. 6º Das responsabilidades da Controladoria Geral:
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I – prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instru-
ções normativas e em suas atualizações;

II – através de atividade auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a Adminis-
tração Pública direta e indireta do Município de Aracruz, 
propondo alterações para aprimoramento dos controles ou 
mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;

III – organizar e manter atualizado o manual de procedi-
mentos, de forma que contenha sempre a versão vigente;

IV – em atenção ao princípio da publicidade, proceder de 
modo a dar publicidade de todas as instruções normativas, 
seja por meio digital ou manual.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7º Cada Secretaria Municipal avaliará a necessidade 
de contratação, indicará a quantidade de pessoal a ser 
contratado e justificará a contratação por tempo determi-
nado para atender à necessidade temporária de excepcio-
nal interesse público, por meio de abertura de um proces-
so administrativo já com a minuta de edital de processo 
seletivo.

Parágrafo único. É imprescindível a criação por meio de lei 
dos cargos acima citados, com as respectivas atribuições, 
remunerações e demais benefícios.

Art. 8º Concluída a fase anterior, o processo será encami-
nhado à Secretaria responsável pela indicação da dotação 
orçamentária específica que suportará a despesa decor-
rente das contratações.

Art. 9º Após a indicação de dotação orçamentária o pro-
cesso será encaminhado para autorização e nomeação da 
Comissão pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único. Sendo autorizada a contratação, a Secre-
taria interessada procederá ao recrutamento do pessoal, 
mediante processo seletivo simplificado na forma prevista 
no edital, sujeito a ampla divulgação.

Art. 10. Nos casos de qualquer contratação temporária 
compete à Gerência de Recursos Humanos apenas a ad-
missão.

Parágrafo único. Compete a Comissão de Processo Seleti-
vo ou a Secretaria responsável os demais procedimentos, 
como a publicação (publicidade) das chamadas, indicação 
do local e horário de trabalho.

Art. 11. A Secretaria deve informar à Gerência de Recursos 
Humanos o local e horário de trabalho, para que seja pos-
sível o registro de ponto.

Art. 12. A realização do processo seletivo será vinculada:

I – as leis de criações de cargos e suas respectivas alte-
rações;

II – à previsão de dotação orçamentária;

III – ao edital do processo seletivo.

Art. 13. Compete a Secretaria Municipal responsável pela 
realização do processo seletivo:

I – solicitar ao Chefe do Poder Executivo, autorização para 
contratação temporária por meio de processo seletivo, 
bem como informar justificadamente a necessidade da 
quantidade de vagas e ainda nomeação de Comissão Or-
ganizadora de Processo Seletivo;

III – realizar levantamento da quantidade de cargos ne-
cessários;

IV – adotar as medidas cabíveis quanto a dotação orça-
mentária;

V – determinar o local e horário de trabalho do servidor 
somente após todos os procedimentos de admissão e re-
gistro da digital no relógio de ponto;

VI – após a homologação do resultado final, informar ofi-
cialmente a Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração a quantidade de cada cargo 
que será convocado/nomeado, com prévia autorização do 
Prefeito Municipal, para melhor organização quanto a ad-
missão

VII – apoiar à Gerência de Recursos Humanos da Secreta-
ria Municipal de Administração quando dá necessidade de 
pessoal para realização das admissões.

Art. 14. Esta Instrução Normativa faz referência a todas as 
espécies de contratações efetuadas nesta Prefeitura sob 
critério assistencial, emergencial e de excepcional interes-
se público.

Art. 15. Os critérios de rescisão contratual serão respei-
tados de acordo com a legislação que rege cada contrato.

Art. 16. Os demais procedimentos referente ao processo 
seletivo para contratação temporária deverão ser tratados 
no próprio edital.

Art. 17. O concurso público deve obedecer aos princípios 
constitucionais, CF/88, e Lei nº 2.994/07.
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CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 18. Está Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos as-
sim o exigirem, com o objetivo de promover a melhoria 
continua.

Art. 19. Integram está instrução normativa os anexos que 
constam as documentações, declarações e exames neces-
sários, bem como uma ordem de seguimento das fases por 
parte de cada setor.

CAPÍTULO VIII

DA APROVAÇÃO

Art. 20. E por estar de acordo, firmo a presente instrução 
normativa em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
todos os efeitos legais.

Aracruz – ES, 26 de Dezembro de 2016. 

EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

CRISTIANO LOPES SEGLIA

Controlador Geral

ANEXO I

LISTAGEM DE EXAMES E DOCUMENTOS - PROFESSO-
RES (CONTRATO TEMPORÁRIO)

Relação de Exames:

1) RX de coluna lombar, com preparo;

2) Hemograma completo;

3) Tipagem Sanguínea (se tiver carteira, é só entregar a 
cópia);

4) Videolaringoscopia de cordas vocais;

5) Clínico (Médico ou Perito do trabalho);

6) Os candidatos aprovados para VAGAS DESTINADAS A 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS deverão apresentar ao Mé-
dico Perito: LAUDO MÉDICO(original ou cópia autenticada 
emitido nos últimos 3(três) meses, ATESTANDO A ESPÉCIE 
E O GRAU OU NÍVEL DE DEFICIÊNCIA, com expressa refe-

rência ao código correspondente da Classificação Interna-
cional de Doenças (CID -10), bem como a provável causa 
da deficiência. O laudo médico deve ATESTAR TAMBÉM A 
COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O EXERCÍCIO 
DAS ATIVIDADES DO CARGO PRETENDIDO.

Relação de documentos:

1) Identidade – Cópia;

2) CPF – Cópia;

3) Título de eleitor – Cópia;

4) Comprovante da última votação – Cópia;

5) Declaração de quitação da Justiça Eleitoral;

6) PIS ou PASEP – cópia;

7) Certificado de Reservista – Cópia;

8) Certidão Nascimento Filhos de 0 a 13 anos – p/Salário 
Familia;

9) Certidão Nascimento Filhos até 18 anos – Cópia (p/ IR);

10) Certidão Nascimento Filhos ate 21 anos – Cópia (p/ 
IR) – se universitário;

11) Carteira de Vacinação filho até 05 (cinco) anos – Cópia 
(p/ Sal. Família);

12) Carteira de Vacinação e Declaração Freqüência Escolar 
filho 06 a 13 anos – Cópia (p/Sal.Família);

13) Certidão de Casamento ou Nascimento – Cópia;

14) Comprovante de Escolaridade: Diplomas do 2º grau, 
Curso Superior e Pós-graduação

(Caso possua) – Cópia;

15) Carteira do Trabalho: Página da Foto e da Qualificação 
Civil – Cópia;

16) 01 (uma) foto 3 x 4;

17) Comprovante de residência – Cópia;

18) Se residência alugada – Cópia do Contrato de Locação 
ou Declaração do proprietário;

19) Cartão conta corrente – Cópia bem legível - BANES-
TES – BANCO DO BRASIL –CAIXA ECONOMICA. Caso não 
tenha conta nesses bancos, deve ser solicitado a Gerên-
cia de Recursos Humanos a declaração para a abertura de 
conta;

20) Se não tiver cartão, pegar comprovante junto Banco 
com: Banco, Ag e Nº Conta Corrente

21) Atestado de Saúde Ocupacional – primeira via e assi-
nado, que deve ser retirado na PMA no setor de Gerência 
de Recursos Humanos;

22) Cópia da Carteira do Conselho Regional(Prof.Educação 
Física) – Exceto Prof.da área indígena);

25) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais.
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ANEXO II

LISTAGEM DE EXAMES E DOCUMENTOS - AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE SAÚDE AM-

BIENTAL

Relação de Exames :

1) Teste Ergonômico (com laudo)

2) RX Lombar com preparo e RX (com laudo)

3) Audiometria (com laudo)

4) Exame Oftalmológico(com laudo)

5) Avaliação Psicológica (com laudo)

6) Glicemia

7) Hemograma Completo

8) Tipagem sanguínea (se tiver carteira é só entregar a 
cópia)

9) Avaliação Clínica (Médico do Trabalho – ASO)

Relação de documentos:

1) Identidade – Cópia

2) CPF – Cópia

3) Título Eleitoral – Cópia

4) Declaração de quitação da Justiça Eleitoral

5) PIS ou PASEP – Cópia

6) Certificado de Reservista – Cópia (para candidatos do 
sexo masculino)

7) Certidão de nascimento Filhos 0 até13 anos – Cópia 
ara Salário Família

8) Certidão de nascimento Filhos 14 até 18 anos – Cópia 
para IR

9) Certidão de nascimento Filhos 18 até 21 anos – Cópia 
para IR – Se universitário

10) Carteira de Vacinação filho até 05 (cinco) anos – Có-
pia para Salario Família

11) Carteira de Vacinação e Declaração Frequência Esco-
lar filho 06 até 13 anos- Cópia para Salário Família

12) Certidão de Nascimento ou Casamento

13) Comprovante de Escolaridade exigida para o cargo

14) Comprovante de Escolaridade incompleto: Histórico 
Escolar ou Declaração da Escola – Cópia

15) Carteira de Trabalho: Pagina da foto e Qualificação 
Civil – Cópia

16) 01 (uma) foto 3 x 4

17) Comprovante de residência (de no mínimo três me-
ses) – Cópia

18) Se residência alugada – Cópia do contrato de locação 
ou Declaração do proprietário

19) Declaração do Líder Comunitário, comprovando que o 
mesmo reside na área de atuação

20) Cartão conta corrente – Cópia bem legível – BANES-
TES – BANCO DO BRASIL – CAIXA ECONOMICA. Caso 
não tenha conta nesses bancos, deve ser solicitado a 
Gerência de Recursos Humanos a declaração para a aber-
tura de conta.

21) Se não tiver cartão, pegar comprovante junto ao 
Banco – Banco, Agência e Nº da Conta Corrente

22) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais

23) Atestado de Saúde Ocupacional – Assinado pelo Mé-
dico Perito, juntamente com os Exames.

ANEXO III

LISTAGEM DE EXAMES E DOCUMENTOS - DEMAIS 
CONTRATOS TEMPORÁRIOS

Relação de Exames:

1. Hemograma completo;

2. Tipagem Sanguínea (se tiver carteira, é só entregar a 
cópia);

3. RX de coluna lombar, com preparo;

4. Eletrocardiograma – Com laudo.(SOMENTE PARA O 
CARGO DE MOTORSITA);

5. Os candidatos aprovados para VAGAS DESTINADAS A 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS deverão apresentar ao Mé-
dico Perito:LAUDO MÉDICO(original ou cópia autenticada 
emitido nos últimos 3(três) meses, ATESTANDO A ESPÉCIE 
E O GRAU OU NÍVEL DE DEFICIÊNCIA, com expressa refe-
rência ao código correspondente da Classificação Interna-
cional de Doenças (CID -10), bem como a provável causa 
da deficiência. O laudo médico deve ATESTAR TAMBÉM A 
COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM O EXERCÍCIO 
DAS ATIVIDADES DO CARGO PRETENDIDO.

Relação de documentos:

1. Identidade – Cópia;

2. CPF – Cópia;

3. Título de eleitor – Cópia;

4. Declaração de quitação da Justiça Eleitoral;
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5. PIS ou PASEP – cópia;

6. Certificado de Reservista – Cópia;

7. Certidão Nascimento Filhos de 0 a 13 anos – p/Salário 
Familia;

8. Certidão Nascimento Filhos até 18 anos – Cópia (p/ IR);

9. Certidão Nascimento Filhos ate 21 anos – Cópia (p/IR) 
– se universitário;

10. Carteira de Vacinação filho até 05 (cinco) anos – Cópia 
(p/ Sal. Família);

11. Carteira de Vacinação e Declaração Freqüência Escolar 
filho 06 a 13 anos – Cópia (p/Sal.Família);

12. Certidão de Casamento ou Nascimento – Cópia;

13. Comprovante de Escolaridade: Diplomas do 2º grau, 
Curso Superior e Pós-graduação

(se tiver) – Cópia;

14. Carteira do Trabalho: Página da Foto e da Qualificação 
Civil – Cópia;

15. 01 (uma) foto 3 x 4;

16. Comprovante de residência (com no mínimo três me-
ses) – Cópia;

17. Se residência alugada – Cópia do Contrato de Locação 
ou Declaração do proprietário

18. Cartão conta corrente – Cópia bem legível - BANES-
TES – BANCO DO BRASIL –CAIXA ECONOMICA. Caso não 
tenha conta nesses bancos, deve ser solicitado a Gerên-
cia de Recursos Humanos a declaração para a abertura de 
conta;

19. Se não tiver cartão, pegar comprovante junto Banco 
com: Banco, Ag e Nº Conta Corrente

20. Atestado de Saúde Ocupacional – primeira via e assi-
nado, que deve ser retirado na PMA no setor de Gerência 
de Recursos Humanos;

21. Cópia da Carteira do Conselho Regional;

22. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;

23. Certidão de regularidade profissional.

1.

Nome: ____________________________________
_______________

Matrícula: _________________

Admissão RH: ___/___/___ Regime: Estatutário

Cargo: ____________________________________ Ho-
ras Semanais: ______ h.

Secretaria: _______________

Local de trabalho: _______________________________
_______________________ 

Sexo: ___ (M/F) Estado Civil: _____________

Grau Instrução: ________________________________ 

Data de Nascimento : ___/___/___

CTPS(Nº / Série / UF / Emissão) : ___________- _____ 
-___ de ___/___/___

CPF: _______________________

PIS: _______________________

Data cadastramento: ___/___/___

Banco: _____________________ Ag: ______ C/c: 
______________

Raça/Cor: _________________

Endereço: _____________________________________
________________________________

Bairro: ___________________________ Compl.: 
________ Cidade: ______________UF: ____

CEP: ___________- ______ 

Telefone: ( ___) ______- __________  Celular: (___) 
______- _________

Naturalidade: __________________________________
____ UF: _____

Tipo Sangue: ___________

Identidade: (Nº / Órgão / UF / Expedição): __________ - 
______/___ ___/___/___

Título Eleitor: ( Nº / Zona / Seção): 
_______________________  Z: ______ S: _______

Habilitação: ( Nº / Categoria / Exp.): 
_________________ C: _____ ____/____/____

Vencimento: ___/____/____

Reservista: ___________________________ Categoria: 
_________________

Pai: __________________________________________
________________

Nascimento: ____/____/____

Mãe: _________________________________________
________________

Nascimento: ____/____/____

Tem Filhos: (____) Sim (____) Não

Entregou a cópia da certidão de nascimento dos 
filhos até 14 anos: [ ] – Sim [ ] - Não

Obs.:

Assinatura candidato: ____________________________
____________________________________
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DECLARAÇÃO DE BENS

DECLARANTE: _______________________________________
_______ CPF: ___________________ 

CARGO: __________________________________________ 
MATRÍCULA: ____________________

VÍNCULO: EFETIVO

BENS:

POSSUO BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

NÃO POSSUO BENS

ITEM DESCRIÇÃO DOS BENS

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO

Eu, __________________________________________
__________________ , declaro que não ocupo qualquer 
cargo, emprego, função ou presto serviço em órgão de 
Administração Direta ou Indireta do Poder Público Federal, 
Estadual ou Municipal, ou que dos mesmos esteja afastado 
por motivo de licença remunerada, não exercendo qual-
quer atividade que caracterize acumulação na forma da 
lei, ou ainda, incompatibilidade de horários com o cargo 
que exercerei, conforme o art. 37, inciso XVI, da Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988.

Aracruz / ES, ___, de ___________ de 201__.

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

Declarante

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO LEGAL

Eu declaro para os devidos fins que possuo cargo público 
de ____________________________________ na Admi-
nistração ______________________________________
_______ na forma prevista no Art. 37, XVI, alíneas a, b e 
c da Constituição Federal de 1988.

Aracruz / ES, ___, de ___________ de 201__.

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

Declarante

DECLARAÇÃO

Eu, ...........................................................................
..................., declaro, da forma de que dispõe a Lei nº 
7.115 de 29 de Agosto de 1983, que não respondo a qual-
quer processo administrativo, criminal ou de execução.

Assumo, sob a pena da Lei, a integral responsabilidade 
desta declaração.

Aracruz / ES, ___, de ___________ de 201__.

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

Declarante

FICHA DE DEPENDENTES

(Lei Nº 3.757/13, que dispõe sobre a concessão de indenização 
no caso de morte ou incapacidade permanente por acidente de 
trabalho que impossibilite o servidor de exercer suas atribuições)

Nome do Segurado:
ORDEM NOME DO(S) BENEFICIARIO (S) PARENTESCO
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ASSINATURA DO SEGURADO:

x
Aracruz / ES, ___, de ___________ de 201__.

TERMO DE ADESÃO PARA AUXÍLIO-TRANSPORTE

Nome: … ...................................................................
........................................................................ 

Secretaria: … .......................................  [ ] - Desejo 
aderir [ ] – Não desejo aderir

Matrícula: .................................... 

Carga Horária Semanal: … .......  horas.

Venho requerer a concessão do vale-transporte autorizan-
do, para tanto e conforme atual legislação, a consignação 
em Folha de Pagamento da parcela de 6% (seis por cen-
to) correspondente ao custeio mensal com o transporte, 
optando pelo menor valor, ou seja, sobre o vencimento 
básico ou o valor do vale transporte (o que for menor) 
, declarando, sob as penas da Lei, serem verdadeiras as 
informações prestadas abaixo, sabedor de que o uso ina-
dequado ou irregular do mesmo ensejará as sanções pre-
vistas na Lei.

ENDEREÇO RESIDENCIAL

Rua: ....................................................................
...........................................................................
....................

Nº: ..................... Complemento: ..............................
.... Bairro: ...............................................................
.......

Cidade: .................................................................
................................................................. Estado: 
.............

LINHA(S) DE ÔNIBUS QUE SERVE(M) O PERCURSO, 
EXCLUINDO OS SELETIVOS E ESPECIAIS

Municipal: .................................................................
..............................

Intermunicipal: ..........................................................
..............................

Nº de passagens de ônibus utilizadas por dia: .......... ( ...
................................................ )

RESIDÊNCIA/TRABALHO VALOR DA TARIFA

Nome da linha: ..........................................................
..............................

R$ ...............................

TRABALHO/RESIDÊNCIA VALOR DA TARIFA

Nome da linha: ..........................................................
..............................

R$ ...............................

Aracruz / ES, ___, de ___________ de 201__.

Declarante: ___________________________________

FASES DO PROCESSO SELETIVO E ADMISSÃO PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

1. À Secretaria Municipal interessada por meio de processo 
administrativo para realização de processo seletivo, já com 
a minuta de edital encaminha os autos para Secretaria 
Responsável pela dotação orçamentária.

2. Prefeito Municipal autoriza o processo seletivo e nomeia 
Comissão de Processo Seletivo por meio de Portaria.

3. Realização do processo seletivo e demais procedimen-
tos.

4. Homologação do Processo Seletivo pelo Prefeito Muni-
cipal.

5. Convocação servidores aprovados pela Secretaria res-
ponsável pelo processo seletivo

6. À Gerência de Recursos Humanos fará a admissão, com 
o devido recolhimento dos documentos, declarações e 
outros, e encaminhar o servidor público para a Secretaria 
solicitante.

7. Secretaria interessada deve informar de imediato o local 
e horário de trabalho à Gerência de Recursos Humanos – 
setor de ponto.

8. O Setor de Ponto da Gerência de Recursos Humanos 
registrará a digital do servidor público.
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AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 001/2016

Publicação Nº 69954

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº 001/2016

O Município de Aracruz torna publico que nos autos do 
processo administrativo nº17.663/2016 adere a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016 oriundo do pregão 
presencial SRP nº 040/2016 celebrada entra a Prefeitu-
ra Municipal de EUNAPOLIS BA e a Empresa AUDIOVIX 
EVENTOS LTDA, conforme publicação no Dario Oficial dos 
Poderes do Estado, no dia 04 de Novembro de 2016.

Objeto: Contratação de empresa especializada para servi-
ço de Organização de Eventos no Municipio, para atender 
a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Valor: R$2.790.600,00 (Dois Milhões Setecentos e No-
venta Mil e Seiscentos Reais).

Aracruz, 29 de Dezembro de 2016.

Helder Tabosa Delfino

Secretário de Turismo e Cultura

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 33/2016
Publicação Nº 69951

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 033/2016

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES E O MU-
NICÍPIO DE VITÓRIA/ES PARA OS FINS QUE ESPE-
CIFICAM.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, devida-
mente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.142.702/0001-66, 
com sede na Avenida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Ara-
cruz/ES, CEP: 29.192-733, neste ato representado pelo 
Excelentíssimo Prefeito, Sr. MARCELO DE SOUZA COE-
LHO, brasileiro, casado, portador do CPF nº 982.123.897-
15 e do R.G. nº 894.762-SSP/ES, residente na Rua Ney 
Magno dos Santos, nº. 75, Bairro Polivalente, Aracruz/
ES, doravante denominado CEDENTE e de outro lado, 
o MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, devida-
mente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.142.058/0001-26, 
com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 
nº. 1.927, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP: 29.050-945, 
neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito, Sr. 
LUCIANO SANTOS REZENDE, brasileiro, casado, por-
tador do CPF nº 710.631.297-53 e do R.G. nº 440.563-
SSP/ES, residente na Rua Almirante Soído, nº 410/701, 
Praia de Santa Helena, Vitória/ES, doravante denominado 
CONVENENTE, nos termos do Processo Administrativo nº 
8.627/2013, resolvem celebrar o presente Convênio, na 

forma da Lei nº. 2.898/2006 do Município de Aracruz/ES, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Convênio a cooperação 
técnica, com o objetivo de colocarem à disposição, uma 
da outra, a servidora pública, ANA CAROLINA FRACA-
LOSSI GOULART, Assistente Administrativo, Matrícula 
21823, CPF nº 143.814.137-84, do quadro de pessoal do 
Município Cedente, a fim de prestar serviços na Prefeitura 
Municipal de Vitória/ES, ora Convenente, com ônus para o 
órgão Cessionário.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Convênio terá sua vigência a partir 
de 01/01/2017 e término em 31/12/2020, podendo 
ser prorrogado a critério das partes, mediante Termo Adi-
tivo.

2.2. Os convenentes deverão comunicar num prazo de 30 
(trinta) dias, antes do término da cessão, ao servidor (a) 
ora cedido, que este (a) deverá retornar à sua Unidade 
Administrativa de origem, no primeiro dia útil após o tér-
mino da cessão.

2.3. O CEDENTE e o CONVENENTE emitirão ato próprio 
desta cessão da servidora, devendo este estar de acordo 
com a cessão, mediante declaração formalizada junto ao 
Departamento de Recursos Humanos do ente cedente.

CLÁSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CON-
VENENTES

3.1. O Cessionário arcará com o pagamento de todas as 
verbas salariais, encargos e benefícios da Servidora per-
tencente ao respectivo quadro de pessoal, de acordo com 
a legislação própria do órgão de origem.

3.2. O Convenente fica obrigado a remeter mensalmente, 
até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, o bo-
letim de frequência da Servidora cedida, bem como qual-
quer informação relevante sobre a vida funcional desta.

3.3. O Cedente obriga-se a comunicar, anualmente, a pro-
gramação e gozo de férias da Servidora cedida, de ma-
neira a propiciar a efetivação das devidas anotações no 
registro funcional da mesma.



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 49

CLÁSULA QUARTA – DA RESCISÃO

4.1. O presente Convênio poderá ser denunciado por 
quaisquer dos Convenentes, mediante aviso por escrito, 
com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias, ou por 
acordo ou, ainda, de imediato, na hipótese de inadimple-
mento, por quaisquer dos Convenentes, das obrigações 
assumidas em razão deste ajuste, decorrentes de Lei ou 
de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. O tempo de serviço da Servidora, durante o período 
da cessão, será contado para todos os fins e efeitos legais, 
devendo os respectivos recolhimentos previdenciários se-
rem efetuados no órgão previdenciário do órgão cedente.

5.2. A Servidora cedida poderá ser nomeada ou designada 
para cargo em comissão ou função de confiança, ficando 
sob a responsabilidade do Convenente o pagamento da 
respectiva remuneração e encargos provenientes.

5.3. A carga horária da Servidora cedida deverá ser com-
patível com a estabelecida pelo órgão de origem, exceto 
para o exercício de cargo comissionado ou função de con-
fiança, remunerado na forma do item anterior.

5.4. O desligamento da Servidora cedida será comunicado 
imediatamente ao respectivo Convenente, com a devida 
formalização do ato de retorno da Servidora ao órgão de 
origem.

5.5. As irregularidades e faltas disciplinares porventu-
ra cometidas pela servidora cedida serão apuradas pelo 
cessionário mediante abertura de processo de sindicância, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa, cuja conclu-
são deverá ser remetida ao cedente, para conhecimento e 
tomada de decisão, inclusive abertura de processo admi-
nistrativo disciplinar, conforme o caso, com a necessária 
comunicação ao Convenente.

5.6. O Convenente, por esta e na melhor forma de direi-
to, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos 
porventura causados a terceiros pela Servidora cedida, du-
rante o horário de trabalho e vigência da cessão, na forma 
da lei.

5.7. Fica vedado qualquer alteração das condições de tra-
balho que possa caracterizar desvio de função ou de carga 
horária de trabalho da Servidora cedida, durante o período 
em que a mesma estiver à disposição, sendo de inteira 
responsabilidade do órgão em que a Servidora estiver em 
exercício.

5.8. Aos Convenentes ficam assegurado o livre acesso a 
qualquer tempo, às repartições e a todos os atos e fatos 
relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactua-
do, quando no desempenho das atividades de acompanha-
mento e controle.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1. O presente Convênio será publicado nos veículos ofi-
ciais de publicidade do Município de Aracruz, em forma de 
extrato.

CLÁSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1 Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz/ES para diri-
mir quaisquer dúvidas oriundas da presente avença.

7.2. E, por assim terem convencionado, as partes assinam 
o presente instrumento em (03) três vias de igual teor e 
forma com as testemunhas abaixo.

Aracruz/(ES), 20 de dezembro de 2016.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES MUNICÍPIO DE VITÓ-
RIA/ES

Prefeito Marcelo de Souza Coelho Prefeito Luciano 
Santos Rezende

Testemunhas:

1. ........................................................…

2. … ........................................................ 
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DECRETO Nº 32028
Publicação Nº 69969

DECRETO Nº 32.028, DE 26/12/2016.

CONCEDE PROMOÇÃO AO PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
FULCRO NO ARTIGO 15, DA LEI Nº 3.356/2010 E LEI Nº 3.523/2011.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido aos Servidores abaixo descritos a promoção profissional do Nível I para o Nível II, constante no 
Anexo I da Lei nº 3.356, de 20/10/2010 - Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação 
Básica Pública do Município de Aracruz, a saber:

Matrícula Nome
Vigência

(a partir de)
Processo nº

6151 GILMAR LOYOLA DOS SANTOS 16/12/2016 17115/16

6186 MARLI DA PENHA VIEIRA GOMES 16/12/2016 17114/16

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data respectiva a cada servidor 
constante no artigo 1º deste Decreto.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 32029
Publicação Nº 69973

DECRETO Nº 32.029, DE 26/12/2016.

APROVA AS NOVAS VERSÕES DAS INSTRUÇÕES NORMA-
TIVAS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS - SRH.

O PREFEITO DE ARACRUZ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE 
ARACRUZ, E CONSIDERANDO A RESOLUÇÃO DO TRIBU-
NAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Nº 227 
DE 25 DE AGOSTO DE 2011 E ALTERAÇÕES, QUE DETER-
MINA A OBRIGATORIEDADE DE IMPLANTAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PELO AD-
MINISTRADOR PÚBLICO;

CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 3.632 de 28 de no-
vembro de 2012, que dispõe sobre o sistema de controle 
interno do Município de Aracruz;;

CONSIDERANDO, por fim, a Resolução nº 227 de 25 de 
agosto de 2011, e alterações , do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, que aprova o "Guia de orienta-
ção para implantação do Sistema de Controle Interno na 
Administração Pública".

DECRETA:

Art. 1º Ficam aprovadas e implantadas as novas versões 
das seguintes Instruções Normativas:

1. DO SISTEMA DE ADMNISTRAÇÃO E RECURSOS 
HUMANOS

1.1. Instrução Normativa SRH-001/2014 - Versão 05.00 - 
Dispõe sobre os procedimentos para disciplinar horário de 
trabalho, o registro da frequência ao serviço, as ausências 
do local de trabalho dos servidores da Prefeitura Municipal 
de Aracruz - ES;

1.2 Instrução Normativa SRH-002/2014 - Versão 02.00 - 
Dispõe sobre as normas e procedimento a serem adotados 
para admissão de pessoal em cargo efetivo dos servidores 
da Prefeitura Municipal de Aracruz - ES;

1.3 Instrução Normativa SRH-003/2014 - Versão 02.00 - 
Dispõe sobre as normas e procedimento a serem adotados 
para admissão de pessoal mediante contração temporária 
na Prefeitura Municipal de Aracruz - ES;
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Parágrafo único. As Instruções Normativas constantes 
deste artigo compõem o presente Decreto, sendo parte 
integrante do mesmo.

Art. 2º As unidades abrangidas pelas Instruções Normati-
vas aprovadas neste Decreto deverão implementar as nor-
mas de procedimento de controle estabelecidos em trinta 
dias a contar da publicação deste Decreto e das instruções 
Normativas que o compõem.

Art. 3º Caberá à unidade responsável a divulgação das 
instruções normativas aprovadas.

Art. 4º Compete à Controladoria Geral do Município diri-
mir eventuais dúvidas de interpretação e execução deste 
Decreto.

Art. 5º Este Decreto e as Instruções Normativas que o 
compõem entram em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Dezembro de 
2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 32038
Publicação Nº 69971

DECRETO Nº 32.038 de 27/12/2016.

FIXA ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBU-
TÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONTI-
DAS NO ART. 55 – XIX DA LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ E 
TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 327, DA LEI Nº 
2.521/2002 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado em 7,63 % (sete virgula sessenta 
e três por cento) o índice de atualização de valores 
dos créditos da Fazenda Pública Municipal, tributá-
rios ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não 
em dívida ativa, tendo como base o índice de Preços 
ao consumidor Amplo Especial – IPCA – E, acumula-
do no período de dezembro/2015 a novembro/2016, 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE.

Art. 2º O índice de correção de que trata o artigo an-
terior não incidirá sobre os créditos relativos ao Im-
posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Art. 3º Este Decreto entre em vigor a partir de 01.01.2017.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de dezembro de 
2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 32039
Publicação Nº 69884

DECRETO Nº 32.039 de 27/12/2016.

DISPÕE SOBRE INCLUSÃO DE ATIVIDADE NO ANEXO 06 
DA LEI MUNICIPAL Nº 3.143/2008 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E

CONSIDERANDO as diretrizes estratégicas do Plano de De-
senvolvimento de Aracruz;

CONSIDERANDO a política de Desenvolvimento emanada 
do Estatuto da Cidade no que respeita as funções sociais 
da Cidade;

CONSIDERANDO o disposto o Inciso V do Artigo 677. da 
Lei Municipal nº 3.143/2008 (PDM)

DECRETA:

Art. 1º Fica incluída a atividade “Triagem e Armaze-
namento de Resíduos Sólidos (com área vinculada 
até 300,00m²)”, dentro da categoria Serviço Prin-
cipal.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de dezembro de 
2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 32039
Publicação Nº 69968

DECRETO Nº 32.039 de 27/12/2016.

DISPÕE SOBRE INCLUSÃO DE ATIVIDADE NO ANEXO 06 
DA LEI MUNICIPAL Nº 3.143/2008 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E

CONSIDERANDO as diretrizes estratégicas do Plano de De-
senvolvimento de Aracruz;

CONSIDERANDO a política de Desenvolvimento emanada 
do Estatuto da Cidade no que respeita as funções sociais 
da Cidade;

CONSIDERANDO o disposto o Inciso V do Artigo 677. da 
Lei Municipal nº 3.143/2008 (PDM)

DECRETA:

Art. 1º Fica incluída a atividade “Triagem e Armazena-
mento de Resíduos Sólidos (com área vinculada até 
300,00m²)”, dentro da categoria Serviço Principal.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de dezembro de 
2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 32040
Publicação Nº 69967

DECRETO Nº 32.040, DE 27/12/2016.

RETIFICA DECRETO Nº 26.007/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

DECRETA:

Art. 1º Fica retificado no Decreto nº 26.007 de 29/04/2013, 
que nomeou o Senhor SÉRGIO COSTA HARAGUTH, para 
exercer o Cargo em Comissão de Coordenador de Adminis-
tração de Cemitérios – Secretaria de Transportes e Servi-
ços Urbanos do Município de Aracruz, o seguinte:

Onde se lê:

Matrícula 4304

Leia-se:

Matrícula 20280

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 29/04/2013.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 32044
Publicação Nº 69965

DECRETO Nº 32.044, DE 27/12/2016.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
COM FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, III, IV, E ART. 7º 
DA EC 41/2003.

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora ELZA SCHNEIDER 
GADIOLI, Matrícula nº 845, que exerce o Cargo de AJU-
DANTE DE SERVIÇOS GERAIS I, Nível I, Padrão “J”, APO-
SENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO com proventos na INTEGRALIDADE, os quais 
serão pagos através do Instituto de Previdência e Assis-
tência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA, 
conforme Processo nº 2016.04.43432P.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta com 
30 (trinta) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de Tem-
po de Contribuição.

Art. 2º Revogado o Decreto nº 32.026, de 26/12/2016.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor no dia 01/01/2017.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RECISÃO UNILATERAL DE CONTRATO 
Nº174/2016

Publicação Nº 69932

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

CONTRATO N° 174/2016

Nº Processo: 10.408/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

CONTRATADO: FAVALESSA, SOUZA & CIA LTDA ME

OBJETO: Termo de Rescisão Unilateral de Contrato para a 
Prestação de Serviços Fúnebres com fornecimento de ur-
nas com ornamentação e translado, para atender os ben-
eficiários da Assistência Social.

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I, do art. 79 da Lei 
8.666/1993.

DATA DA RESCISÃO: 01/01/2017



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 53

PORTARIA Nº 100
Publicação Nº 69962

PORTARIA Nº 100, DE 28/12/2016.

AUTORIZA CEDER O BEM PÚBLICO AMBULÂNCIA E MOTO-
RISTA NO EVENTO QUINTAL PÉ DE SERRA.

O SECRETÁRIO DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

CONSIDERANDO a necessidade de utilização do bem pú-
blico móvel AMBULÂNCIA para atendimento de pacientes 
e como suporte básico e necessário para a segurança dos 
cidadãos, bem como um motorista no evento QUINTAL PÉ 
DE SERRA, que acontecerá no dia 30/12/2016.

RESOLVE:

Art. 1° Fica autorizado a ceder o bem público Ambulância 
e motorista para o evento QUINTAL PÉ DE SERRA, que 
acontecerá no dia 30 de dezembro de 2016, na ARCA da 
Orla localizada em Barra do Sahy – Aracruz/ES, na respon-
sabilidade do Senhor Luiz Henrique Vasconcelos do Sacra-
mento, para atendimento de primeiros socorros, conforme 
Processo nº 17357/2016.

Art. 2º O bem público estará à disposição do usuário no dia 
30/12/2016, a partir das 21 horas, tendo que ser devolvi-
do até 06 (seis) horas do dia subsequente.

Art. 3° O usuário pagará pelo uso do bem móvel através 
de preço público, definido por Decreto.

Art. 4º São deveres do usuário do bem público Municipal:

I – Promover todos atos necessários para conservação da 
Ambulância que ficará à disposição do usuário.

II – Devolver o bem público nas mesmas condições em 
que foram entregues.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, 28 de Dezembro de 
2016.

MOACIR LOPES DE ALMEIDA

Secretário de Governo

PORTARIA Nº 14111
Publicação Nº 69885

PORTARIA Nº 14.111, DE 22/12/2016

DISPÕE SOBRE LOTAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERI-
DAS PELO ART. 55 INCISO IV E V DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

RESOLVE:

Art. 1º Fica lotado na SEMFI – Secretaria de Finanças a Servidora abaixo descrita:

NOME MATRÍCULA CARGO A PARTIR

Francini Gualda Pasolini 729 Ag.Adm.IV 26/12/2016

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente a 
Portaria nº 12.391/2013.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 22 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 14116
Publicação Nº 69978

PORTARIA Nº 14.116, DE 26/12/2016.

HOMOLOGA FÉRIAS PARA SERVIDORA QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 
NOS TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898, 
DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o período de 26/12/2016 a 24/01/2017 
de férias da Servidora abaixo descrita referente ao período 
de 2015/2016.

MATRÍCULA NOME CARGO

971 Andrea Coutinho  
Musso da Silva

Agente Administrativo 
III

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 26 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14117
Publicação Nº 69980

PORTARIA Nº 14.117, DE 27/12/2016.

SUBSTITUI AGENTE PPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Substituir a Servidora Suely Favaro, Matrícula 
21946 , por RITA DE CÁSSIA CARLETTI, Matrícula 26689, 
representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude na Comissão Permanente de Apoio às Ações de 
Elaboração e Acompanhamento do Plano Plurianual – PPA 
e da Lei Orçamentária Anual – LOA, na função de Agente 
PPA, conforme Memo SEMESP Nº 334/2016.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14118
Publicação Nº 69979

PORTARIA Nº 14.118, DE 27/12/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS TER-
MOS DO ART.98 DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER, por necessidade imperiosa de serviço, o gozo de férias concedida através da Portaria nº 14.116/2016, 
a Servidora abaixo descrita, a partir de 27/12/2016, ficando estes 30 (trinta) dias a serem gozados em momento oportuno 
de uma só vez, conforme o Parágrafo único do Artigo 5º do Decreto nº 29.528/2015.

NOME MATR. CARGO PERÍODO AQUISITIVO

Andrea Coutinho Musso da Silva 971 Agente Administrativo III 2015/2016

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 14120
Publicação Nº 69986

PORTARIA Nº 14.120, DE 27/12/2016.

CEDE SERVIDOR PARA PREFEITURA DE LINHARES/ES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
CONFERE O ART. 55, V DA LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ E 
TENDO EM VISTA O DISPOSTO DO ART. 55 – III DA LEI Nº 
2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Ceder o Servidor ADALTO DE OLIVEIRA SANTOS, 
Matrícula 23023, Assistente Social, à Prefeitura Munici-
pal da LINHARES-ES em permuta com DENISE NUNES 
DE PAULA, Assistente Social, Matrícula 18860, com ônus 
para o Município de origem, em cumprimento ao Con-
vênio de Cooperação Técnica firmado entre o Município 
de Aracruz/ES e Linhares/ES em 27/12/2016, no perío-
do de 29/12/2016 a 31/12/2020, conforme Processo nº 
17819/2016.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14121
Publicação Nº 69982

PORTARIA Nº. 14.121, DE 27/12/2016.

COLOCA SERVIDORA A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 
DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNI-
CA Nº 033/2016.

RESOLVE:

Art. 1º Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Vi-
tória, a Servidora ANA CAROLINA FRACALOSSI GOU-
LART, Matrícula 21823, Assistente Administrativo I, com 
ônus para o Município de Aracruz, em conformidade com 
o Convênio de Cooperação Técnica nº 033/2016, firmado 
entre as Prefeituras de Aracruz e de Vitória, no período de 
01/01/2017 a 31/12/2020.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14122
Publicação Nº 69985

PORTARIA Nº 14.122, DE 29/12/2016.

RETIFICA PORTARIA QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Retificar na Portaria nº 14.091/2016, que concedeu 
a Servidor FAGNER LUCIANO MOREIRA, Licença sem ven-
cimentos, o seguinte:

Onde se lê:

PORTARIA Nº 14.091, DE 
09/11/2016.

Leia-se:

PORTARIA Nº 14.091, DE 
09/12/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogada a Portaria nº 14.098, de 15/12/2016.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 29 de Dezembro de 2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14123
Publicação Nº 69983

PORTARIA Nº 14.123, DE 29/12/2016.

ANULA A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA NO DIÁRIO OFICIAL 
DOS MUNICIPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

DECRETA:

Art. 1º Fica anulada a Publicação na Edição nº 666 da Por-
taria nº 14.111/2016, no Diário Oficial dos Municípios do 
Espírito Santo-DOM/ES na data de 28/12/2016, tendo em 
vista que o conteúdo da mesma por equivoco não reflete o 
teor da portaria referenciado
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 29 de Dezembro de 
2016.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMDCA N° 112 DE 26 DE DEZEMBRO DE 
2016.

Publicação Nº 69912

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Lei Municipal 4.007/2015.

Resolução CMDCA n° 112 de 26 de dezembro de 
2016.

Dispõe sobre a Eleição de Diretoria do CMDCA.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições legais, 
por deliberação em Assembleia Geral Ordinária, realizada 
no dia 26 de dezembro de 2016,

Resolve:

Art. 1º Divulgar os conselheiros representantes governa-
mental e não-governamental, eleitos para compor a di-
retoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Aracruz-ES - CMDCA a partir de 01 de 
Janeiro de 2017:

I Presidente: Bruna Carla Vieira da Costa - representante 
da Secretaria de Educação– SEMED;

II Vice-Presidente: Paulo Roberto Rodrigues da Silva jú-
nior – representante da Associação de Pais e Amigos do 
25º Grupo Escoteiro “Jequitibá;

III Secretária: Maria Aparecida de Oliveira Souza Pinafo 
– representante da Associação Lar São José “Raio de Luz”.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de dezem-
bro de 2016.

Aracruz – ES, 26 de dezembro de 2016.

ROBERTO FELIX DA SILVA

Presidente do CMDCA – Res.CMDCA 101/2016

RESOLUÇÃO CMDCA N° 113 DE 26 DE DEZEMBRO DE 
2016.

Publicação Nº 69914

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Lei Municipal 4007/2015.

Resolução CMDCA n° 113 de 26 de dezembro de 
2016.

Dispõe sobre aprovação de alteração do período de execu-
ção, aditivo de prazo.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, do município de Aracruz, es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, em 
Assembleia Ordinária, realizada no dia 26 de dezembro de 
2016,

Resolve

Art. 1º Aprovar em conformidade ao parecer da Comissão 
de Orçamento e Finança solicitação de alteração do perío-
do de execução originário que seria em Fevereiro/2017 à 
Dezembro/2017, para o período de Março/2017 à Feverei-
ro/2018, referente ao processo n° 9472/2016, Associação 
Beneditina de Educação e Assistência Social – Recanto Fe-
liz.

Art. 2º Aprovar em conformidade ao parecer da Comissão 
de Orçamento e Finança solicitação de aditivo de prazo 
por mais 30 dias a fim de estender as atividades até o dia 
20/02/2017, referente ao processo n° 17236/2015 Asso-
ciação Beneditina de Educação e Assistência Social – Re-
canto Feliz, com fundamento na cláusula 7.1 prevista no 
Convênio 010/2016 firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Aracruz e a Associação supracitada.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de dezembro 
de 2016.

Aracruz – ES, 26 de dezembro de 2016.

ROBERTO FELIX DA 
SILVA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E 
FINANÇA

Presidente do CMDCA Res. 
CMDCA 101/2016

Coordenador: Paulo Roberto 
Rodrigues Silva Júnior

Membros Maria Aparecida Oliveira 
Souza Pinafo, Danúbia Redivo 
da Silva Naitzel, Renata Ribeiro 
Bomfim
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RESOLUÇÃO CMDCA N° 114 DE 26 DE DEZEMBRO DE 
2016.

Publicação Nº 69915

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA

Lei Municipal 4007/2015.

Resolução CMDCA n° 114 de 26 de dezembro de 
2016.

Dispõe sobre aprovação de aditivo de prazo e destinação 
de quantia.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA, do município de Aracruz, es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, em 
Assembleia Ordinária, realizada no dia 26 de dezembro de 
2016,

Resolve

Art. 1º Aprovar em conformidade ao parecer da Comissão 
de Orçamento e Finança solicitação de aditivo de prazo 
para prorrogação da vigência do convênio n° 022/2016 
até o mês de março de 2017, bem como a destinação de 
quantia de R$ 51.360,75(cinquenta e um mil trezentos 
e sessenta e setenta e cinco centavos, para manutenção 
das atividades do Projeto Saber Viver durante os meses 
de janeiro a março de 2017, referente ao processo n° 
9380/2016.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de dezembro 
de 2016.

Aracruz – ES, 26 de dezembro de 2016.

ROBERTO FELIX DA 
SILVA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E 
FINANÇA

Presidente do CMDCA Res. 
CMDCA 101/2016

Coordenador: Paulo Roberto 
Rodrigues Silva Júnior

Membros Maria Aparecida Oliveira 
Souza Pinafo, Danúbia Redivo 
da Silva Naitzel, Renata Ribeiro 
Bomfim

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 11.429/2016 
- MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS - CONVÊNIO MDS

Publicação Nº 69791

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho no uso 
de suas atribuições legais, torna público a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 123/2016

Processo nº 11.429/2016

Objeto: Aquisição de mesas e cadeiras, tendo em vista a 
firmatura do Convênio de nº 817286/2015 celebrado com 
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) que repassa recursos financeiros para custear as 
despesas com estes materiais.

- DISTRIBRINQ COMERCIAL LTDA - ME

LOTES 01 E 02

Total do fornecedor – R$ 12.549,00

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: – R$ 12.549,00 (doze 
mil quinhentos e quarenta e nove reais)

HOMOLOGADO EM: 28/12/2016

Aracruz, 29 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 11/2015
Publicação Nº 69750

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
11/2015 PROCESSO Nº 211/2014

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES

Contratada: Multiconecta Soluções Informática Ltda

Objeto: Prorrogação do prazo de duração do contrato por 
mais 24 meses, com início no dia 05/01/2017 e término 
no dia 04/01/2019, reajustado ao IGPM-FGV de 7,1374%, 
equivalendo ao valor mensal de R$ 439,26, valor total de 
R$ 10,542,24, para o período aditivado. A Dotação Orça-
mentária para fazer face ao objeto do aditivo correrá a 
conta do Orçamento vigente, a saber: 002001.171220040
2.007.33903900000.20000000

Jader Mutzig Bruna

Diretor Geral Interino do SAAE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 044/2016

Publicação Nº 69941

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 044/2016

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRU-
Z-ES, por intermédio do Diretor Geral Interino nomeado 
através do Decreto Municipal nº 31.241/2016, no uso de 
suas atribuições legais, com fundamento no disposto no 
inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, torna pública a homologação do:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2016.

Processo Nº 0148/2016.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO E INSTA-
LAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT.

Empresa Vencedora:

VALLE COMERCIAL LTDA - ITEM 01, ITEM 02, ITEM 03 
e ITEM 05;

O ITEM 04 foi declarado FRACASSADO

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 48.628,00 (quarenta 
e oito mil seiscentos e vinte e oito reais)

HOMOLOGADO EM: 29/12/2016.

JADER MUTZIG BRUNA

DIRETOR GERAL INTERINO

DECRETO MUNICIPAL Nº 31.241/2016

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 063/2016

Publicação Nº 69922

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 063/2016

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRU-
Z-ES, por intermédio do Diretor Geral Interino nomeado 
através do Decreto Municipal nº 31.241/2016, no uso de 
suas atribuições legais, com fundamento no disposto no 
inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, torna pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2016.

Processo Nº 0184/2016.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS PARA AS 
LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, JACUPEMBA, GUARANÁ, 

BARRA DO SAHY E SANTA ROSA LOCALIZADAS NO MUNI-
CÍPIO DE ARACRUZ-ES

Empresa Vencedora:

CONSTRUTORA SUL AMERICA LTDA EPP

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 135.000,00 (cento e 
trinta e cinco mil reais)

HOMOLOGADO EM: 29/12/2016.

JADER MUTZIG BRUNA

DIRETOR GERAL INTERINO

DECRETO MUNICIPAL Nº 31.241/2016

CONTRATO Nº 64/2016
Publicação Nº 69664

CONTRATO Nº 64/2016 PROCESSO Nº 74/2016

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ara-
cruz-ES

Contratada: Antônio Vieira Simões e CIA LTDA

Objeto: Locação de 01 caminhão Pipa para transpor-
tar água potável, com bomba e motorista, com capa-
cidade de 25.000 litros, com mangote de 40 metros 
por 1 mês.

Valor mensal: R$ 32.500,00

Vigência: 29/12/2016 a 27/01/2017

Jader Mutzig Bruna

Diretor Geral Interino do SAAE

PORTARIA SAAE-ARA-201/2016
Publicação Nº 69798

PORTARIA SAAE-ARA-201/2016

Dispõe sobre cancelamento de restos a pagar não processados do exercício de 2015.

O Diretor Geral Interino do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 31.241 de 13 de junho de 2016, e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o cancelamento dos restos a pagar não processados do exercício de 2015, conforme abaixo:
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Nº

EMPENHO
CREDOR SALDO A CAN-

CELAR (R$) FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

215/2015 CONSTRUTORA JEVITA LTDA ME 2.196,03 17- Saneamento 512- Saneamento Básico 
Urbano

271/2015 PIGNATON MADEIRAS LTDA ME MEE 318,00 17- Saneamento 512- Saneamento Básico 
Urbano

284/2015 ROBSON DIONISIO DA CUNHA 30.879,02 17- Saneamento 512- Saneamento Básico 
Urbano

285/2015 ROBSON DIONISIO DA CUNHA 12.513,99 17- Saneamento 512- Saneamento Básico 
Urbano

378/2015 MOREIRA ROCHA OBRAS E SERVIÇOS LT-
DA-ME 4.912,52 17- Saneamento 512- Saneamento Básico 

Urbano

501/2015 TRILHA LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI EPP 169,47 17- Saneamento 122 -Administração Geral

512/2015 BRÁSIDAS EIRELI ME 0,15 17- Saneamento 122 -Administração Geral

519/2015 HC ESTRUTURAS E CONSULTORIA LTDA - 
EPP 1.400,00 17- Saneamento 512- Saneamento Básico 

Urbano

525/2015 ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA LTDA 0,01 17- Saneamento 122 -Administração Geral

541/2015 XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA 
LTDA 0,03 17- Saneamento 512- Saneamento Básico 

Urbano

579/2015 XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA 
LTDA 0,01 17- Saneamento 512- Saneamento Básico 

Urbano

583/2015 INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA 
LTDA ME 3.900,00 17- Saneamento 122 -Administração Geral 

Geral

585/2015 XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA 
LTDA 0,01 17- Saneamento 512- Saneamento Básico 

Urbano

Aracruz-ES, 28 de dezembro de 2016.

JADER MUTZIG BRUNA

Diretor Geral Interino do SAAE

Decreto 31.241/2016

PORTARIA SAAE-ARA-202/2016
Publicação Nº 69799

PORTARIA SAAE-ARA-202/2016

Destituição de função gratificada do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Aracruz-ES.

O Diretor Geral Interino do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 
31.241 de 13 de junho de 2016, e de acordo com a Lei 
nº 3.943/2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz,

RESOLVE:

Art. 1º DESTITUIR a servidora MARIA APARECIDA 
SFALSIN SARMENGHI da função gratificada de Gerente 
da Divisão de Gestão Administrativa e Financeira do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES a partir 
de 01/01/2017.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de 01/01/2017.

Aracruz-ES, 29 de dezembro de 2016.

JADER MUTZIG BRUNA

Diretor Geral Interino do SAAE

Decreto 31.241/2016

PORTARIA SAAE-ARA-203/2016
Publicação Nº 69800

PORTARIA SAAE-ARA-203/2016

Alteração da Portaria SAAE-ARA-003/2016 do Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES.

O Diretor Geral Interino do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso 
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de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 
31.241 de 13 de junho de 2016, e de acordo com a Lei 
nº 3.943/2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR a portaria SAAE-ARA-003/2016, des-
tituindo a servidora ZELITA DE JESUS FIGUEIREDO SAN-
TOS, matrícula 25, da equipe de apoio de pregão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir de 29/12/2016.

Aracruz-ES, 29 de dezembro de 2016.

JADER MUTZIG BRUNA

Diretor Geral Interino do SAAE

Decreto 31.241/2016

PORTARIA SAAE-ARA-204/2016
Publicação Nº 69984

PORTARIA SAAE-ARA-204/2016

Dispõe sobre constituição de Comissão para TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL.

O Diretor Geral Interino do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 

31.241 de 13 de junho de 2016, e de acordo com a Lei 
nº 3.943/2015 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz, e,

Considerando o processo SAAE-ARA-734/2016 e Ofício 
CGM/PMA nº 036/2016,

RESOLVE:

Art. 1º CONSTITUIR Comissão Tomada de Contas Es-
pecial formada pelos servidores efetivos conforme desig-
nação abaixo, para sob a presidência do primeiro, realizar 
a partir da publicação deste ato/portaria, no prazo de 90 
(noventa) dias, a Tomada de Contas Especial, em confor-
midade com o disposto na Instrução Normativa SCI nº 
006/2016, visando a apuração dos fatos, identificação dos 
responsáveis e quantificação do dano decorrente.

NOME MATRÍCULA
Vitor de Carvalho Vecchi 26.427
Cristiano Lopes Seglia 27.160
Vagner Pelissari De Marchi 183
Eudes Comério 56

Art. 2º Aos membros da Comissão de Tomada de Contas 
Especial será concedida uma gratificação pela participa-
ção, conforme Lei Municipal nº 3.529/2011.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Aracruz-ES, 29 de dezembro de 2016.

JADER MUTZIG BRUNA

Diretor Geral Interino do SAAE

Decreto 31.241/2016

Boa Esperança

Prefeitura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 095/2016 
Publicação Nº 69904

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTÍSTICO N.º 095/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.

CONTRATADO: MARIA DE LOURDES TEIXEIRA ZANONI - ME.

OBJETO:

1.1 O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em realização de eventos e representa-
ção artística, para a realização do Evento Natal na Praça 2016, que acontecerá nos dias 09, 10, 16, 17, 23, 24 e 28 de 
dezembro de 2016, na praça Angelina Spagnol Covre, de acordo com o processo nº 5.785/2016 e Termo de Referência, 
com as seguintes bandas:
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Item Banda Dia Valor

01 Geovane do Forró 17/12/2016 R$ 1.200,00

02 Washington Araújo 17/12/2016 R$ 800,00

03 Jaimilton Almeida 23/12/2016 R$ 600,00

04 Banda Mangafá 23/12/2016 R$ 1.200,00

05 Suíte Forrozeira 28/12/2016 R$ 1.200,00

Valor Total  
R$ 5.000,00

VALOR:

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Prefeitura Municipal de Boa Esperança

Projeto Atividade: 021021.1339200193.060 – Realização de Festas Regionais e Eventos Esportivos e Culturais

Elemento Despesa: 339039000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 206.

Fonte recurso: 10000000000 – Recursos Ordinários.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência do presente contrato será de 09 de dezembro de 2016 até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado 
mediante acordo entre as parte contratantes, através de Termo Aditivo, com tempo hábil para a tramitação do processo, 
obedecendo ao limite estabelecido na Lei nº 8.666/93.

Processo nº 5.785/2016

Assinatura do Contrato em 19/12/2016

Boa Esperança, 29 de dezembro de 2016.

ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2016 
Publicação Nº 69943

EXTRATO DO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 096/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – 
ES.

CONTRATADO: PAVINORTE PREMOLDADOS LTDA 
ME.

OBJETO:

O objeto do presente Contrato consiste em Contratação de 
empresa especializada na área de engenharia para exe-
cução de obra de pavimentação, drenagem superficial e 
construção de calçadas cidadã em vias urbanas, no mu-
nicípio de Boa Esperança-ES, com recursos oriundos do 
Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 
– FEADM, em atendimento a Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Gestão, com fornecimento de mão-de-obra e 
materiais, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, com o pro-
jeto e planilha devidamente aprovado, conforme Processo 
Administrativo nº. 5.512/2016.

VALOR:

R$ 139.847,61 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e 
quarenta e sete reais e sessenta e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Desenvolvimento de 
Boa Esperança.

Órgão: Fundo Municipal de Desenvolvimento de Boa Es-
perança.

Projeto Atividade: 014001.0412200962.204 – Fundo de 
Desenvolvimento Municipal.

Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações.

Fonte de Recurso: 1990000001 – Outros Recursos de Apli-
cação Vinculada – Fundo de Desenvolvimento.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

A vigência do contrato a ser firmado será de 210 (duzentos 
e dez) dias, a contar da data da assinatura do contrato, 
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas 
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no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 
1993.
O prazo previsto para execução da obra é de 120 (cento e 
vinte) dias corridos, a ser contado a partir da emissão da 
Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

Processo nº 5.785/2016

Carta Convite º 002/2016

Assinatura do Contrato em 29/12/2016

Boa Esperança, 29 de dezembro de 2016.

ROMUALDO ANTONIO GAIGHER MILANESE

PREFEITO MUNICIPAL

Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 308/2015
Publicação Nº 69859

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 308/2015 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO 
DE CASTELO E A EMPRESA FABIANO A. MIRANDA ME.

O Município de Castelo, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ 
sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jair Ferraço Júnior, brasileiro, 
casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 989.018.347-15, RG sob o nº 778.956-SSP/ES, residente e domiciliado 
na Av. Ministro Araripe, 388, aptº 502, Centro, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado LOCATÁRIO e de outro 
lado a Empresa Fabiano A. Miranda ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.319.888/0001-37, situada na 
Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 969 – Pav. 1, Bairro Centro, cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, neste ato 
representada pelo Sr. Fabiano Araújo Miranda, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob nº. 126.114.517-
88, portador da Cédula de Identidade nº. 2316493-SPTC/ES, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº. 969, 
cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, doravante denominado LOCADOR, têm entre si, justos e contratados, a pres-
tação de serviços, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 308/2015, mediante 
as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de vigência do presente contrato constante na Cláusula Segunda do contrato original, 
fica aditivado em mais 12 (Doze) meses, contados a partir do dia 31 de Dezembro de 2016, tudo conforme processo ad-
ministrativo nº 014653/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor do presente instrumento será de R$ 1.803,42(Um Mil Oitocentos e Três Reais e Quarenta 
e Dois Centavos) mensais pagáveis até o 10º (Décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações 
previstos em Lei, sendo o valor global de R$ 21.641,04 (Vinte e Um Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Quatro Cen-
tavos).

CLÁUSULA QUARTA: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da do Orçamento da Prefeitura para 
o exercício de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Origem

0060010412300012.146 33903900000 0094 SEMFI – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA QUINTA - Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

E, por estarem, assim, ajustados, assinam o presente contrato em 4 (vias) vias, de igual teor e forma, juntamente com 
duas testemunhas que também assinam, para que possa surtir seus efeitos legais.

Castelo-ES, 29 de Dezembro de 2016.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito Municipal de Castelo
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3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 212/2015
Publicação Nº 69878

3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 212/2015

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 212/2015, ENTRE SI FA-
ZEM, O MUNICÍPIO DE CASTELO E A EMPRESA ASSESSORA – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Ave-
nida Nossa Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, no Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o n° 
27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. JAIR FERRAÇO JÚNIOR, brasileiro, casa-
do, agente político, inscrito no CPF sob o n° 989.018.347-15, RG sob o nº 778.956-SSP/ES, residente e domiciliado na 
Av. Ministro Araripe, 388, aptº 502, Centro, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CONTRATANTE e de 
outro lado a empresa ASSESSORA – ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à Av. Champagnat, nº 1073, Ed. Atlântico Sul, salas 602/608, Bairro Centro, Cidade de Vila Velha, Estado do 
Espírito Santo, CEP. 29.123-600, neste ato representada pelo sócio WESLEY BASTOS DE SOUZA, brasileiro, separado 
judicialmente, contador, residente e domiciliado à Rua Lúcio Barcelar, nº 513, aptº 301, Bairro Praia da Costa, Cidade de 
Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.101.030, com CPF nº 968.062.817-53 e RG. Nº 639.008 ES, referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL No 087/2015, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, têm entre si, justos e contrata-
dos, a prestação de serviços, sob a forma de execução indireta, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 212/2015, mediante 
as condições adiante pactuadas;

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de execução previsto no contrato original e 3º Termo Aditivo, fica prorrogado por mais 12 
(Doze) meses, vigendo a partir de 31 de Dezembro de 2016 e término em 31 de Dezembro de 2017;

CLÁUSULA TERCEIRA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da 
do orçamento da Prefeitura Municipal de Castelo para o exercício de 2017;

Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Fonte de Recurso
0040010412200012.141 33903900000 0062 SEMAD – Recurso Ordinário

CLÁUSULA QUARTA:

O valor total do presente contrato é de R$ 156.000,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Reais) sendo o valor mensal R$ 
13.000,00 (Treze Mil Reais) .

CLÁUSULA QUINTA:

Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original e Termos Aditivos.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das tes-
temunhas infrafirmadas, para que se produza seus efeitos legais, após lido e achado conforme.

Castelo-ES, 29 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

CONTRATO Nº 451/2016
Publicação Nº 69936

CONTRATO Nº 451/2016

PROCESSO Nº 015567/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2016

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA – ME.
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OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato é a contratação de empresa para Item 01: contratação de empresa 
para coleta e transporte em veículo devidamente licenciado, equipado com coletor de Resíduos Classe I (hospitalares e 
ambulatoriais), em conformidade com as normas da ABNT, INMETRO e CREA. Sendo aproximadamente 22 (Vinte e Duas) 
viagens, com estimativa de 150 KM até a destinação final. Item 02: Recebimento e Destinação Final dos Resíduos Classe 
I (serviço de Saúde) em aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão do Meio Ambiente competente, sendo que, a 
quantidade do peso é de aproximadamente 1.200 kg por mês (Um Mil e Duzentos Quilos por mês), conforme especifica-
ções constantes no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 09, do Edital, Tudo de acordo com o Processo Administrativo 
nº 015567/2016, oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 159.500,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos Reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do Orçamento da 
Prefeitura para o exercício de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso

0150011545200612.133 33903900000 0749 SEMSUR – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da presente contratação será de 01 de Janeiro de 2017, e término em 30 de Novembro 
de 2017, podendo, a critério do CONTRATANTE, prorrogado na forma do inciso IV, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações.

Castelo-ES, 29 de dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

CONVÊNIO Nº 32/2016
Publicação Nº 69792

CONVÊNIO Nº 32/2016

PROCESSO Nº 014366/2016

CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ

OBJETO: O presente Convênio celebrado entre o Poder Executivo Municipal e a Associação de Moradores de Aracuí - AMA, 
tem por objeto disponibilizar recursos financeiros conforme a Lei Nº 3.714/2016, que altera a Lei nº 3645/2015, visando 
Cooperação técnica e financeira para aquisição de material alimentício, de limpeza e higiene para a manutenção do pro-
jeto de criancas e adolescentes da Entidade, visando a melhoria da qualidade do atendimento dos usuários em situação 
de vulnerabilidade familiar e comunitária, 120 criancas e adolescentes da AMA, tudo de acordo com o plano de trabalho, 
anexo ao processo administrativo nº 14366/2016.

VALOR: O total de recursos repassados pela Convênte será de R$ 7.000,35(Sete Mil Reais e Trinta e Cinco Centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio terá início na data de publicação e término em 31 de Outubro de 
2017.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem
0100010824300342.103 33504300000 0441 SEMAS - 1399

Castelo/ES, 29 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

CONVÊNIO Nº 33/2016
Publicação Nº 69795

CONVÊNIO Nº 33/2016

PROCESSO Nº 014367/2016

CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONVENENTE: ACRIC - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CASTELO
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OBJETO: O presente Convênio celebrado entre o Poder Executivo Municipal e a Associação das crianças de Castelo - 
ACRIC, tem por objeto disponibilizar recursos financeiros conforme a Lei nº 3645/2016 alterada pela Lei nº 3714/2016, 
visando a Concessão de doação pelo Fundo para Infancia e Adolescencia (FIA) será utilizada para aquisição de materiais 
para oficinas, materiais de consumo visando melhoria do atendimento das 60 (sessenta) criancas e adolescentes que fre-
quentam a Entidade, de 06 a 15 anos de idade, inscritas no Programa Formando o Cidadão do Futuro, tudo de acordo com 
o plano de trabalho, anexo ao processo nº 14367/2016.

VALOR: O total de recursos repassados pela Concedente será de R$ 6.998,67 (Seis Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais 
e Sessenta e Sete Centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio terá início na data de publicação e término em 30 de Junho de 
2017.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem
0100010824300342.103 33504300000 0441 SEMAS - 1399

Castelo/ES, 29 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

CONVÊNIO Nº 34/2016
Publicação Nº 69802

CONVÊNIO Nº 34/2016

PROCESSO Nº 014369/2016

CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CASTELO – APAE.

OBJETO : O presente Convênio celebrado entre o Poder Executivo Municipal e a Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Castelo - APAE, tem por objeto disponibilizar recursos financeiros conforme a Lei nº 3645/2016 alterada pela 
Lei nº 3714/2016, visando a concessão do recurso do Fundo Municipal para Infância e Adolescência (FIA) para aquisição 
de materiais sensorio-motores para sala de integração sensorial da APAE de Castelo e custeio, tudo de acordo com o plano 
de trabalho, anexo ao processo nº 14369/2016.

VALOR: O total de recursos repassados pela Concedente será de R$ 6.997,20 (Seis Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais 
e Vinte Centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio terá início na data de publicação e término em 30 de Junho de 
2017.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem
0100010824300342.103 33504300000 0441 SEMAS - 1399

Castelo/ES, 29 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO

CONVÊNIO Nº 35/2016
Publicação Nº 69824

CONVÊNIO Nº 35/2016

PROCESSO Nº 014368/2016

CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONVENENTE: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEI "NOSSA SENHORA DA PENHA"

OBJETO: O presente Convênio celebrado entre o Poder Executivo Municipal e o Centro de Educação Infantil – CEI "Nossa 
Senhora da Penha" , tem por objeto disponibilizar recursos financeiros conforme a Lei nº 3645/2016 alterada pela Lei 
nº 3714/2016, para a concessão do recurso do Fundo Municipal para Infância e Adolescência (FIA), visando Cooperação 
técnica e financeira para aquisição de generos alimentícios e higiene e limpeza para a manutenção da Entidade, visando a 
melhoria da qualidade do atendimento das 118 crianças, tudo de acordo com o plano de trabalho, anexo ao processo nº 
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14368/2016.

VALOR: O total de recursos repassados pela Concedente será de R$ 6.999,25 (Seis Mil Novecentos e Noventa e Nove 
Reais e vinte e Cinco Centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio terá início na data de publicação e término em 30 de Junho de 
2017.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem
0100010824300342.103 33504300000 0441 SEMAS - 1399

Castelo/ES, 29 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal de Castelo

DECRETO 15.341
Publicação Nº 69793

DECRETO Nº 15.341, DE 23 DE NOVEMBRO DE 
2016.

CONCEDE APOSENTADORIA A SERVIDORA SRª. 
SERVILIA DE OLIVEIRA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da 
Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida aposentadoria a Servidora 
Pública Municipal Srª. SERVILIA DE OLIVEIRA, ocu-
pante do Cargo Efetivo de PROFESSOR A, a partir de 
21 de março de 2012, ficando vago o referido cargo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2012.

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

GABINETE DO PREFEITO, 23 de novembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito

mjda/semad/2016

DECRETO 15.482
Publicação Nº 69946

DECRETO Nº 13.482 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

PRORROGA PRAZO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica prorrogado pelo período de 06 (seis) me-
ses, conforme Lei nº 3.718 de 28 de dezembro de 2016, 
os contratos firmado com os seguintes contratados:

- ALINE PERIM GUIMARÃES PIRES

- ANA MARIA SILVA BARBOSA

- ANNIK FIORESI TESSINARI

- DANIELE DIAS LOUZADA

- ELISMARA LAUVRS

- FERNANDA BUENO

- FLORIPES TOLENTINO PINHEIRO FILGUEIRAS

- IVANETE DE CASSIA LOVATO DIAS

- JOSÉ ANTÔNIO DELECRODE

- JULIANA PAIXÃO RIZZO DOS SANTOS

- LEANDRA OLIVEIRA DA SILVA

- LUCIA MARIA DE FREITAS TRAVAGLIA

- LUCINÉIA MARIA DA SILVA

- MARCIA APARECIDA SUPELETO NOGUEIRA

- MARIA ELENA DA SILVA

- MARIANA SCOLFORO LOUZADA

- NILZA MARTINS

- PIERRE DINIZ SILVEIRA

- RAFAEL LIMA CAMPANHA

- RAFAEL MAGESKI CAVALCANTE

- ROSINELI ROCHA

- SALUA VAZOLLER LARGURA

- SILVIA ELENA DA SILVA

- SILVIA REGINA DE MESQUITA

- SONIA DALVA MOREIRA

- TAMIRES VICENTIN MAZOCO
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos a 30 de dezembro de 2016.

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

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

DECRETO 15.483
Publicação Nº 69947

DECRETO Nº 15.483, DE 29 DE DEZEMBRO DE 
2016.

REGULAMENTA AS PARCERIAS ENTRE O MUNICÍPIO 
DE CASTELO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE 
INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, MEDIANTE A 
EXECUÇÃO DE PROJETOS PREVIAMENTE ESTABELE-
CIDOS EM PLANOS DE TRABALHO, NOS TERMOS DA 
LEI FEDERAL N. 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o Art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgâ-
nica do Município de Castelo, e nos termos do § 2º do art. 
88 da Lei Federal nº 13.019/2014

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1°. A liberação dos recursos financeiros do Município 
às organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou 
projetos previamente estabelecidos em planos de traba-
lho, dar-se-á por meio de termo de colaboração, termo de 
fomento ou em acordos de cooperação, dentro dos limites 
das possibilidades financeiras, consignadas no Orçamento 
Municipal e em observância aos dispositivos da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e deste Decreto.

Art. 2°. Para fins deste Decreto consideram-se:

I - subvenções sociais: transferências de recursos destina-
dos a atender despesas com ações a serem desenvolvidas 
por instituições privadas de caráter social, assistencial ou 
educacional, sem finalidade lucrativa, de acordo com os 
art. 16, parágrafo único, e 17 da Lei Federal nº 4.320, 
de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Comple-
mentar Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal);

II - contribuições: transferências de recursos com a fina-
lidade de atender despesas correntes as quais não cor-
respondam diretamente em bens e serviços e não sejam 
reembolsáveis pela entidade, bem como as destinadas a 
atender as despesas de manutenção de entidades de di-
reito privado de caráter comunitário, cultural, esportivo, 
de saúde pública ou de classe e outros, sem finalidades 

econômicas e/ou lucrativas, observado, respectivamente, 
o disposto nos Arts. 25 e 26 da Lei Complementar nº 101, 
de 2000 - LRF;

III - auxílios: cobertura de despesas de capital, destina-
das a atender investimentos ou inversões financeiras de 
entidades privadas sem fins lucrativos, de caráter comuni-
tário, cultural, esportivo ou de classe e outros, observado, 
respectivamente, o disposto nos Arts. 25 e 26 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000 - LRF;

IV - organização da sociedade civil: pessoa jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos que não distribui, en-
tre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados ou doadores, eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, 
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que 
os aplica integralmente na consecução do respectivo ob-
jeto social, de forma imediata ou por meio da constituição 
de fundo patrimonial ou fundo de reserva;

V - unidade gestora: órgão ou entidade da Administração 
Pública Direta ou Indireta, que representa o Município na 
celebração da parceria atinente à sua área institucional de 
atuação, a cujo titular o Chefe do Poder Executivo tenha 
delegado competência para tanto, correndo a despesa ine-
rente à conta dos respectivos créditos orçamentários;

VI - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e 
obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida 
formalmente entre a administração pública e organizações 
da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para 
a consecução de finalidades de interesse público e recípro-
co, mediante a execução de atividade ou de projeto ex-
presso em termos de colaboração, em termos de fomento 
ou em acordos de cooperação;

VII - administrador público: agente público revestido de 
competência para assinar termos de colaboração, termo 
de fomento ou acordo de cooperação com organização da 
sociedade civil para a consecução de finalidades de inte-
resse público e recíproco, ainda delegue competência a 
terceiros;

VIII - gestor: agente público responsável pela gestão da 
parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou 
termo de fomento, designado por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, com poderes de controle e fisca-
lização;

IX - Termo de colaboração: é o instrumento por meio do 
qual são formalizadas as parcerias propostas pelo Municí-
pio com organizações da sociedade civil para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco que envol-
vam a transferência de recursos financeiros.

X - Termo de fomento: é o instrumento por meio do qual 
são formalizadas as parcerias estabelecidas pelo Município 
com organizações da sociedade civil para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco propostas pe-
las organizações da sociedade civil, que envolvam a trans-
ferência de recursos financeiros;

XI - Acordo de cooperação: é o instrumento por meio do 
qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pelo Mu-
nicípio com organizações da sociedade civil para a conse-
cução de finalidades de interesse público e recíproco que 
não envolvam a transferência de recursos financeiros.

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS PARA O  
CHAMAMENTO PÚBLICO
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Art. 3º. A celebração de parcerias entre o Município e as 
organizações da sociedade civil será realizada por meio de 
chamamento público, exceto nos casos de inexigibilidade 
e dispensa, tendo como objetivo selecionar organizações 
que tornem mais eficaz a execução do objeto, através da 
publicação de edital.

Art. 4º. O procedimento para celebração de parceria será 
iniciado com a abertura de processo administrativo, devi-
damente autuado, protocolado e numerado pela Unidade 
Gestora responsável.

Art. 5º. O edital do chamamento público deverá ser publi-
cado no Diário Oficial Eletrônico do Município, com antece-
dência mínima de 30 (trinta) dias, contendo as seguintes 
exigências:

I - a dotação orçamentária que autoriza e viabiliza a cele-
bração da parceria;

II - o tipo de parceria a ser celebrada;

III - o objeto da parceria;

IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de 
apresentação das propostas;

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das 
propostas, inclusive no que se refere à metodologia de 
pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, se for o caso;

VI - o valor previsto para a realização do objeto;

VII - as condições para interposição de recursos adminis-
trativos;

VIII - a minuta do instrumento por meio do qual será ce-
lebrada a parceria; e

IX - de acordo com as características do objeto da parce-
ria, medidas de acessibilidade para as pessoas com defi-
ciências ou mobilidade reduzida e idoso.

Art. 6º. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 
de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em 
decorrência de qualquer circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos:

I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente 
por concorrentes sediados ou com representação atuante 
e reconhecida na unidade da Federação onde será execu-
tado o objeto da parceria; e

II - o estabelecimento de cláusula que delimite o terri-
tório ou a abrangência da prestação de atividades ou da 
execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas 
setoriais.

Art. 7º. Poderá ser dispensável a realização do chama-
mento público:

I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou imi-
nência de paralisação de atividades de relevante interesse 
público, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias reali-
zadas no âmbito de parceria já celebrada;

II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave per-
turbação da ordem pública ou ameaça à paz social;

III - quando se tratar da realização de programa de prote-
ção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa com-
prometer a sua segurança; e

IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a ser-
viços de educação, saúde e assistência social, desde que 
executadas por organizações da sociedade civil previamen-
te credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.

Art. 8º. O chamamento público será considerado inexigí-
vel, nas seguintes situações, sem prejuízo de outras:

I - na hipótese de inviabilidade de competição entre as 
organizações, em razão da natureza singular do objeto do 
plano de trabalho ou quando as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica; e

II - autorização em lei que identifique expressamente a 
entidade beneficiária ou que estejam nominalmente iden-
tificadas na Lei Orçamentária Anual, nas transferências de 
recursos a título de subvenção para organizações da so-
ciedade civil.

Art. 9º. Nas hipóteses dos Arts. 7° e 8º deste Decreto, a 
ausência de realização do chamamento público será deta-
lhadamente justificada pelo administrador público.

§ 1º. Sob pena de nulidade do ato de formalização de 
parceria, o extrato da justificativa previsto no caput deste 
artigo deverá ser publicado na mesma data em que for 
efetivado, no Diário Oficial Eletrônico do Município, a fim 
de garantir ampla e efetiva transparência.

§ 2º. Admite-se a impugnação à justificativa, desde que 
apresentada em até 05 (cinco) dias a contar da publica-
ção, cujo teor deve ser analisado pela Unidade Gestora 
responsável, em até 05 (cinco) dias, da data do respectivo 
protocolo.

§ 3º. Havendo fundamento na impugnação, será revoga-
do o ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível 
o chamamento público, e será imediatamente iniciado o 
procedimento para a realização do chamamento público, 
conforme o caso.

§ 4º. A dispensa e a inexigibilidade de chamamento públi-
co, não afastam a aplicação dos demais dispositivos deste 
Decreto.

Art. 10. O termo de fomento, o termo de colaboração e o 
acordo de cooperação somente produzirão efeitos jurídicos 
após a publicação dos respectivos extratos no meio oficial 
de publicidade da administração pública municipal.

CAPÍTULO III

DA ATUAÇÃO EM REDE

Art. 10. Desde que previsto em edital, será permi-
tida a atuação em rede por duas ou mais organizações 
da sociedade civil, mantida a integral responsabilidade 
da organização celebrante do termo de fomento ou de 
colaboração, desde que a organização da sociedade civil 
signatária do termo de fomento ou de colaboração possua:

I - Mais de 05 (cinco) anos de inscrição no CNPJ; e

II - capacidade técnica e operacional para supervisionar 
e orientar diretamente a atuação da organização que com 
ela estiver atuando em rede.

Art. 11. A organização da sociedade civil que assinar o 
termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar ter-
mo de atuação em rede para repasse de recursos às não 
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celebrantes, ficando a celebrante, no ato da respectiva for-
malização:

I - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade 
jurídica e fiscal da organização executante e não celebran-
te do termo de colaboração ou do termo de fomento, de-
vendo comprovar tal verificação na prestação de contas; e

II - comunicar à administração pública em até 60 (sessen-
ta) dias a assinatura do termo de atuação em rede.

CAPÍTULO IV

DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 12. Fica instituído o Procedimento de Manifestação 
de Interesse Social como instrumento por meio do qual 
as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e 
cidadãos poderão apresentar propostas à Unidade Gestora 
diretamente vinculada com a área de atuação do projeto 
pretendido, para que esta avalie a possibilidade de realiza-
ção de um chamamento público objetivando a celebração 
de parceria.

Art. 13. O Procedimento de Manifestação de Interesse So-
cial deve conter:

I - identificação do subscritor da proposta;

II - indicação do interesse público envolvido; e

III - diagnóstico da realidade que se quer modificar, apri-
morar ou desenvolver e, quando possível, indicação da 
viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de 
execução da ação pretendida.

Art. 14. Preenchidos os requisitos, a Unidade Gestora de-
verá tornar pública a proposta no Diário Oficial Eletrônico 
do Município e, verificada a conveniência e oportunidade 
para realização do Procedimento de Manifestação de Inte-
resse Social, o instaurará para oitiva da sociedade sobre 
o tema.

§ 1º. A realização deste procedimento não implicará ne-
cessariamente na execução do projeto proposto, que 
acontecerá de acordo com os interesses da administração 
pública.

§ 2º. A Manifestação de Interesse social não dispensa a 
convocação por meio de chamamento público para a cele-
bração de parceria.

§ 3º. A proposição ou a participação no Procedimento de 
Manifestação de Interesse Social não impede a organiza-
ção da sociedade civil de participar no eventual chama-
mento público subsequente.

CAPÍTULO V

DAS VEDAÇÕES

Art. 15. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade 
de parceria prevista neste Decreto a organização da socie-
dade civil que:

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, 
não esteja autorizada a funcionar no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria 
anteriormente celebrada;

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Minis-

tério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da admi-
nistração pública municipal na qual será celebrado o termo 
de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação 
aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como pa-
rentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o se-
gundo grau;

IV - tiver as contas rejeitadas pela administração pública 
nos últimos cinco anos, exceto se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e 
quitados os débitos eventualmente imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; e

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão 
sobre recurso com efeito suspensivo;

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, 
pelo período que durar a penalidade:

a) suspensão de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a administração;

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a administração pública;

c) suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contratos 
com órgãos e entidades da esfera de governo da admi-
nistração pública municipal, por prazo não superior a dois 
anos; e

d) declaração de inidoneidade para participar em chama-
mento público ou celebrar parceria ou contratos com ór-
gãos e entidades de todas as esferas de governo, enquan-
to perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes, e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 
“c” do inciso V, deste artigo;

VI - tiver as contas de parceria julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
08 (oito) anos; e

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Con-
tas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrí-
vel, nos últimos oito anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o 
exercício de cargo em Comissão ou função de confiança, 
enquanto durar a inabilitação; e

c) considerada responsável por ato de improbidade, en-
quanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e 
III do art. 12 da Lei n. 8.429, de 1992.

VIII - Nas hipóteses deste Artigo é igualmente vedada a 
transferência de novos recursos no âmbito de parcerias 
em execução, excetuando-se os casos de serviços essen-
ciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao 
erário ou à população, desde que precedida de expressa e 
fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão 
ou entidade da administração pública, sob pena de respon-
sabilidade solidária.

IX - Em qualquer das hipóteses previstas no caput, per-
siste o impedimento para celebrar parceria enquanto não 
houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja 
responsável a organização da sociedade civil ou seu diri-
gente.

X - Não serão considerados débitos, os que decorram de 
atrasos na liberação de repasses pela administração pú-
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blica ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a 
organização da sociedade civil estiver em situação regular 
no parcelamento.

XI - A vedação prevista no inciso III não se aplica à cele-
bração de parcerias com entidades que, pela sua própria 
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas 
naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figu-
re no termo de colaboração, no termo de fomento ou no 
acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e 
administrador público.

XII - Não são considerados membros de Poder os inte-
grantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.

Art. 16. É vedada a celebração de parcerias previstas neste 
Decreto que tenham por objeto, envolvam ou incluam, 
direta ou indiretamente, delegação das funções de regula-
ção, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de 
outras atividades exclusivas de Estado.

Art. 17. Não será firmado termo de colaboração ou ter-
mo de fomento com as entidades inadimplentes com suas 
prestações de contas ou que aplicarem os recursos em 
desacordo com a legislação em vigor, tenha dado causa 
à perda, extravio, dano ou prejuízo ao erário, que tenha 
praticado atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos rela-
cionados à aplicação de recursos públicos, ou dentro do 
prazo fixado no Inciso VI do Art. 55 e Inciso VI do Art. 56 
deste Decreto, tenha deixado de atender a notificação do 
órgão de controle interno, para regularizar a prestação de 
contas.

CAPÍTULO VI

DO PLANO DE TRABALHO

Art. 18. O plano de trabalho deverá constar as seguintes 
obrigações:

I - descrição da realidade que será objeto da parceria, de-
vendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as 
atividades ou projetos e metas a serem atingidas;

II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades 
ou projetos a serem executados;

III - previsão de receitas e de despesas a serem realiza-
das na execução das atividades ou dos projetos abrangi-
dos pela parceria;

IV - forma de execução das atividades ou dos projetos e 
de cumprimento das metas a eles atreladas; e

V - definição dos parâmetros a serem utilizados para a 
aferição do cumprimento das metas.

Art. 19. A Unidade Gestora poderá autorizar, após solici-
tação formalizada e fundamentada da organização da so-
ciedade civil, o remanejamento de recursos do plano de 
trabalho, inclusive para acréscimo de novos elementos de 
despesa, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano 
de trabalho original, quando for o caso, observadas as se-
guintes condições:

I - os recursos sejam utilizados para a consecução do ob-
jeto pactuado; e

II - não seja alterado o valor total do termo de colabora-
ção ou do termo de fomento;

Parágrafo Único. A Unidade Gestora deverá autorizar ou 
não o remanejamento de recursos do plano de trabalho, 
no prazo de até 15 (quinze) dias.

Art. 20. Além da hipótese prevista no Art. 19 deste De-
creto, o plano de trabalho poderá ter suas metas, etapas 
e valores ajustados, após solicitação formalizada e funda-
mentada da organização da sociedade civil, pelo motivo 
por ela identificado na execução ou pela Unidade Gestora 
durante as ações de monitoramento e avaliação da parce-
ria, desde que não haja alteração de seu objeto principal, 
nas seguintes situações:

I - quando necessário ao aperfeiçoamento da execução e à 
melhor consecução do objeto pactuado ou para utilização 
do saldo remanescente, por simples apostilamento; ou

II - na ocorrência de ampliação dos recursos da parce-
ria oriundos de aplicações financeiras ou suplementações 
orçamentárias, que não poderá ser superior ao valor já 
repassado, mediante celebração de termo aditivo.

Parágrafo Único. a Unidade Gestora deverá autorizar ou 
não a alteração do plano de trabalho, no prazo de até 15 
(quinze) dias.

CAPITULO VIII

DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA PARTICIPAR

DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Art. 21. Serão consideradas aptas as organizações da so-
ciedade civil que apresentarem a documentação abaixo 
elencada, isenta de vícios de qualquer natureza e que não 
tenham pendências de qualquer espécie para com o Muni-
cípio de Castelo:

I - ofício dirigido ao Administrador Público responsável 
pela Unidade Gestora, solicitando o Termo de Colaboração 
ou Termo de Fomento com a devida justificativa do pedido;

II - preenchimento de formulário contendo dados cadas-
trais a ser disponibilizado pelo Município;

III - cópia da Lei Municipal e/ou Estadual que reconhece 
a entidade como de Utilidade Pública, exceto as Organi-
zações da Sociedade Civil de Interesse Público instituídas 
na forma da Lei Federal n. 9.790, de 1999, e cópia da Lei 
Federal quando houver;

IV - cópia do cartão do CNPJ atualizado, possuindo à or-
ganização da sociedade civil, no mínimo, um ano de exis-
tência, comprovando cadastro ativo;

V - certidão Negativa de Débito Tributário de qualquer 
natureza junto ao órgão fazendário municipal; Certidão 
quanto à Dívida Ativa da União conjunta; Prova de Regu-
laridade para com a Fazenda Estadual; Prova de Regulari-
dade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS e Certidão de Débito Trabalhista;

VI - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório 
de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de even-
tuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial;

VII - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

VIII - relação nominal atualizada dos dirigentes da en-
tidade, com comprovante de residência, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Re-
ceita Federal - SRF de cada um deles;

IX - comprovação de que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado;

X - cópia das normas de organização interna (estatuto ou 
regimento interno) que prevejam expressamente:

a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalida-
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des de relevância pública e social; e

b) a previsão de que, em caso de dissolução da entida-
de, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisi-
tos desta lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o 
mesmo da entidade extinta;

XI - apresentar escrituração de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade e com as normas brasilei-
ras de contabilidade;

XII - comprovar experiência prévia na realização, com 
efetividade, do objeto da parceria ou de natureza seme-
lhante;

XIII - possuir instalações, condições materiais e capaci-
dade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumpri-
mento das metas estabelecidas;

a) na celebração de acordos de cooperação, somente será 
exigido o requisito previsto na alínea “a”, inciso X, do Art. 
21;

XIV - apresentar registro da organização da sociedade ci-
vil em Conselho Municipal, Estadual ou Federal, quando a 
legislação assim condicionar sua capacitação para atuar ou 
de firmar Parceria com a Administração Pública;

XV - declaração de que a organização não deve prestações 
de contas a quaisquer órgãos ou entidades;

XVI - declaração que não emprega menor, conforme dis-
posto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 
1988;

XVII - declaração do representante legal da organização 
da sociedade civil informando que a organização e seus di-
rigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas 
neste Decreto;

XVIII - plano de trabalho.

Art. 22. A experiência prévia solicitada no inciso XII, Art. 
21, poderá ser comprovada por meio dos seguintes docu-
mentos:

I - instrumento de parceria firmado com órgãos e enti-
dades da administração pública, cooperação internacional, 
empresas ou com outras organizações da sociedade civil;

II - relatório de atividades desenvolvidas;

III - notícias veiculadas na mídia em diferentes suportes 
sobre atividades desenvolvidas;

IV - publicações e pesquisas realizadas ou outras formas 
de produção de conhecimento;

V - currículo de profissional ou equipe responsável;

VI - declarações de experiência prévia emitidas por redes, 
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, em-
presas públicas ou privadas, conselhos de políticas públi-
cas e membros de órgãos públicos ou universidades;

VII - prêmios locais ou internacionais recebidos; e

VIII - atestados de capacidade técnica emitidos por re-
des, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 
empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas pú-
blicas e membros de órgãos públicos ou universidades.

CAPÍTULO IX

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

Art. 23. A Comissão de seleção indicada pela Unidade 
Gestora será nomeada por Decreto do Chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal, sendo composta por no máximo 3 (três) 
membros, que deverá emitir relatório técnico com base na 
análise das propostas apresentadas no plano de trabalho 
e na documentação apresentada pela organização da so-
ciedade civil.

§ 1º. Será composta por 1/3 (um terço) de seus membros 
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do 
quadro de pessoal do Município e deverá conter pelo me-
nos 1 (um) membro da área vinculada ao desenvolvimento 
do projeto.

§ 2º. A remuneração da Comissão será instituída por lei 
específica.

§ 3º. No Decreto de nomeação estará previsto quais 
membros serão, o Presidente e o Secretário da Comissão 
de Seleção, responsáveis por conduzir os trabalhos;

§ 4º. Serão impedidas de participar das comissões ser-
vidores que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido 
relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das entidades 
participantes do chamamento público.

§ 5º. Configurado o impedimento previsto no § 4º, deverá 
ser designado membro substituto que possua qualificação 
equivalente à do substituído.

CAPÍTULO X

DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Art. 24. A seleção consistirá em duas etapas, na seguinte 
ordem:

I - julgamento das propostas apresentadas no plano de 
trabalho com preenchimento de atas contendo no mínimo 
as datas e os critérios objetivos de seleção, bem como, a 
metodologia de pontuação e o peso atribuído a cada um 
dos critérios estabelecidos, se for o caso;

II - abertura do envelope com os documentos da organi-
zação selecionada, com o objetivo de verificar se a mesma 
atendeu as exigências documentais elencadas no art. 21, 
deste Decreto.

§ 1º. Encerrada as etapas dos incisos I e II, deste artigo, 
será lavrada a ata contendo, no mínimo, a pontuação, se 
for o caso, e a classificação das propostas, a indicação da 
proposta vencedora e demais assuntos que entender ne-
cessários;

§ 2º. A Unidade Gestora homologará e divulgará o resul-
tado do julgamento no diário oficial eletrônico do Município 
de Castelo.

§ 3º. Na hipótese de a organização selecionada não aten-
der aos requisitos exigidos, aquela imediatamente mais 
bem classificada será convidada a aceitar a celebração de 
parceria nos mesmos termos ofertados para a concorrente 
desclassificada;

§ 4º. Caso a organização convidada nos termos do § 3º 
deste artigo aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a ve-
rificação dos documentos que comprovem o atendimento 
aos requisitos previstos.

§ 5º. O procedimento dos §§ 3º e 4º deste artigo, se-
rão seguidos sucessivamente até que se conclua a seleção 
prevista no edital.

§ 6º. Caso a Comissão entenda haver necessidade, por 
motivo de força maior, a sessão poderá ser suspensa e, 
de imediato, nova data e hora será marcada, e disso, la-
vrando-se ata justificando a necessidade da suspensão, 
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dispensando, portanto, a obrigatoriedade contida no § 1º 
deste artigo.

§ 7º. Quando as instalações forem necessárias para a rea-
lização do objeto pactuado, as condições físicas e mate-
riais da entidade devem ser validadas pela Comissão de 
seleção através de visita in loco.

Art. 25. O julgamento da proposta deverá apresentar:

I - demonstração de que os objetivos e finalidades institu-
cionais e a capacidade técnica e operacional das organiza-
ções da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis 
com o objeto;

II - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado 
nos termos deste Decreto; e

III - emissão de relatório técnico da Comissão de seleção, 
que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a moda-
lidade de parceria adotada;

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes 
na realização, em mútua cooperação, da parceria prevista;

c) da viabilidade de sua execução;

d) da verificação do cronograma de desembolso; e

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a se-
rem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, 
assim como dos procedimentos que deverão ser adotados 
para avaliação da execução física e financeira, no cumpri-
mento das metas e objetivos.

Art. 26. A assessoria jurídica da Unidade Gestora obri-
gatoriamente deverá emitir parecer acerca do plano de 
trabalho e da documentação, com observância das nor-
mas deste Decreto e da legislação específica, aprovando 
ou não a assinatura do termo de colaboração ou termo de 
fomento.

Art. 27. Caso o relatório técnico emitido pela Comissão de 
seleção ou o parecer jurídico concluam pela possibilidade 
de celebração da parceria com ressalvas, deverá o respon-
sável pela Unidade Gestora sanar os aspectos ressalvados 
ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses 
aspectos ou sua exclusão.

Art. 28. O resultado do julgamento deverá ser homologa-
do pelo responsável da Unidade Gestora e será divulgado 
no Diário Oficial Eletrônico do Município.

CAPÍTULO XI

DOS PROCEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO E FOR-
MALIZAÇÃO

Art. 29. Para formalização das parcerias, as organizações 
da sociedade civil deverão apresentar os seguintes docu-
mentos:

I - comprovação de abertura ou de existência de conta 
corrente com a finalidade específica para movimentação 
dos recursos públicos em nome da organização da socie-
dade civil; e

II - declaração assinada pelo Presidente atual da entidade 
responsabilizando-se pelo recebimento, aplicação e pres-
tação de contas dos recursos que receber à conta da Par-
ceria, bem como os da devida contrapartida;

Art. 30. As parcerias serão formalizadas mediante a cele-
bração de termo de colaboração, de termo de fomento ou 
de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como 
cláusulas essenciais:

I - a descrição do objeto pactuado;

II - as obrigações das partes;

III - quando for o caso, o valor total e o cronograma de 
desembolso;

IV - a contrapartida, quando for o caso, observando o § 1º 
do art. 35 da Lei Federal n. 13.019, de 2014;

V - a vigência e as hipóteses de prorrogação;

VI - a obrigação de prestar contas com definição de forma, 
metodologia e prazos;

VII - a forma de monitoramento e avaliação;

VIII - a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos 
casos previstos neste Decreto;

IX - a designação de um gestor representante da Unidade 
Gestora para efetuar o acompanhamento e fiscalização do 
termo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo 
de cooperação;

X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e 
direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção 
da parceria e que, em razão de sua execução tenham sido 
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos re-
passados pela administração pública;

XI - a prerrogativa atribuída à administração pública para 
assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do 
objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua des-
continuidade;

XII - a obrigação de a organização da sociedade civil man-
ter e movimentar os recursos em conta bancária especí-
fica;

XIII - o livre acesso dos agentes da administração públi-
ca, do controle interno e do Tribunal de Contas correspon-
dente aos processos, aos documentos e às informações 
relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fo-
mento, bem como aos locais de execução do respectivo 
objeto;

XIV - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumen-
to, a qualquer tempo, com as respectivas condições, san-
ções e delimitações claras de responsabilidades, além da 
estipulação de prazo mínimo de antecedência para a pu-
blicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias;

XV - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorren-
tes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatorie-
dade da prévia tentativa de solução administrativa, com 
a participação de órgão encarregado de assessoramento 
jurídico integrante da estrutura da administração pública;

XVI - a responsabilidade exclusiva da organização da so-
ciedade civil pelo gerenciamento administrativo e financei-
ro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal; e

XVII - a responsabilidade exclusiva da organização da so-
ciedade civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à exe-
cução do objeto previsto no termo de colaboração ou de 
fomento, não implicando responsabilidade solidária ou 
subsidiária da administração pública a inadimplência da 
organização da sociedade civil em relação ao referido pa-
gamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou 
os danos decorrentes de restrição à sua execução;

XVIII - Constará como anexo do termo de colaboração, do 
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termo de fomento ou do acordo de cooperação o plano de 
trabalho, que deles será parte integrante e indissociável.

CAPÍTULO XII

DAS PRORROGAÇÕES

Art. 31. A vigência da parceria poderá ser alterada me-
diante termo aditivo, que deve ser solicitada pela orga-
nização da sociedade civil, devidamente formalizada e 
justificada, a ser apresentada na Unidade Gestora em, no 
mínimo, 30 (trinta) dias antes do término do inicialmente 
previsto, vedada a alteração do objeto aprovado.

CAPÍTULO XIII

DA NÃO LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 32. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas, em estrita conformidade com 
o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos 
a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplica-
ção da parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação 
dos recursos, ou por inadimplemento da organização da 
sociedade civil em relação às obrigações estabelecidas no 
termo de colaboração ou de fomento; e

III - quando a organização da sociedade civil deixar de 
adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras 
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de 
controle interno ou externo.

CAPÍTULO XIV

DO GESTOR DO TERMO

Art. 33. Será designado um Gestor que deverá ser agente 
público da área vinculada ao termo de colaboração ou ao 
termo de fomento, responsável pela gestão da parceria, 
com poderes de controle e fiscalização, devendo este:

I - acompanhar e fiscalizar sua execução;

II - comunicar ao superior hierárquico a existência de in-
dícios de irregularidades;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise das pres-
tações de contas parciais e final, de acordo com o rela-
tório técnico emitido pela Comissão de monitoramento e 
avaliação, quando houver, que avalie quanto à eficácia e 
efetividade das ações em execução ou que já foram rea-
lizadas, sendo este parecer parte integrante da prestação 
de contas devendo obrigatoriamente mencionar:

a) os resultados já alcançados e seus benefícios;

b) os impactos econômicos ou sociais;

c) o grau de satisfação do público-alvo; e

d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a 
conclusão do objeto pactuado.

IV - Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser 
agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, 
o administrador público deverá designar novo gestor que 
possua qualificação técnica equivalente à do substituído, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações 

do anterior, com as respectivas responsabilidades;

V - Será impedido de participar como gestor da parceria 
pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido 
relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações 
da sociedade civil partícipes.

CAPÍTULO XV

DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 34. Nos casos de chamamento público a Unidade 
Gestora deverá constituir Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, nomeada por portaria, através de Decreto do 
Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo composta por 
no máximo 3 (três) membros, que deverão monitorar e 
avaliar as parcerias celebradas com organizações da so-
ciedade civil.

§ 1º. Será composta por 1/3 (um terço) de seus membros 
servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do 
quadro de pessoal do Município e deverá conter pelo me-
nos 1 (um) membro da área vinculada ao desenvolvimento 
do projeto.

§ 2º. A remuneração da Comissão será instituída por lei 
específica.

§ 3º. No Decreto de nomeação estará previsto quais 
membros serão, o Presidente e o Secretário da Comissão 
de Seleção, responsáveis por conduzir os trabalhos;

§ 4º. Serão impedidas de participar das comissões as 
pessoas que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido 
relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das entidades 
participantes do chamamento público.

§ 5º. Configurado o impedimento previsto no § 4º, deverá 
ser designado membro substituto que possua qualificação 
equivalente à do substituído.

§ 6º. A administração pública municipal poderá instituir 
Comissão de Monitoramento e Avaliação nos casos de ine-
xigibilidade ou dispensa do chamamento público quando 
julgar conveniente.

Art. 35. Deverá a Comissão de Monitoramento e Avalia-
ção:

I - Analisar e fiscalizar o andamento das parcerias; e

II - emitir relatório técnico contendo:

a) descrição sumária das atividades e metas estabeleci-
das;

b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das 
metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 
execução do objeto até o período, com base nos indicado-
res estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

c) valores efetivamente transferidos pela administração 
pública;

d) análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pelas organizações da sociedade civil na 
prestação de contas, quando não for comprovado o alcan-
ce das metas e resultados estabelecidos no respectivo ter-
mo de colaboração ou termo de fomento;

e) análise dos documentos comprobatórios referente às 
visitas in loco realizado por esta Comissão; e

f) análise dos documentos das auditorias realizadas pelos 
controles internos e externos, quando houver no âmbito da 
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das 
medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
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Art. 36. Os procedimentos de fiscalização das parcerias 
celebradas devem ser efetuados preferencialmente antes 
do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas 
in loco, para fins de monitoramento e avaliação do cumpri-
mento do objeto;

Parágrafo Único. Nas parcerias a Comissão de monitora-
mento e avaliação realizará, sempre que possível, pesquisa 
de satisfação com os beneficiários da parceria e utilizará 
os resultados como subsídio na avaliação da parceria 
celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem 
como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.

Art. 37. Sem prejuízo da fiscalização pela administração 
pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos das áreas 
correspondentes de atuação existentes.

Parágrafo Único. As parcerias de que trata este Decreto 
estarão também sujeitas aos mecanismos de controle so-
cial previstos na legislação.

CAPÍTULO XVI

DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 38. A liberação de recursos obedecerá aos limites das 
possibilidades financeiras, consignadas no Orçamento do 
Município e guardará consonância com as metas, fases e 
etapas de execução do objeto do termo de colaboração ou 
do termo de fomento.

§ 1º. Os recursos serão depositados e geridos em conta 
bancária específica em instituição financeira pública deter-
minada pela administração municipal.

§ 2º. Quando houver a previsão de liberação de mais de 
uma parcela de recursos, a organização da sociedade civil 
deverá, para o recebimento de cada parcela:

I - apresentar as certidões negativas, desde que vencidas, 
de acordo com o inciso V, do art. 21 deste Decreto, con-
siderando regulares as certidões positivas com efeito de 
negativas;

II - estar adimplente em relação à prestação de contas; e

III - estar em situação regular com a execução do plano 
de trabalho.

CAPÍTULO XVII

DA VEDAÇÃO DA DESPESA

Art. 39. As parcerias deverão ser executadas com estrita 
observância das cláusulas pactuadas, sendo vedado:

I - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público 
com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses 
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamen-
tárias;

II - utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos 
para finalidade diversa da estabelecida no plano de traba-
lho;

III - realizar despesa em data anterior à vigência da par-
ceria; e

IV - realizar despesa em data posterior à vigência da par-
ceria;

Art. 40. É vedado o pagamento de juros, multas ou 
correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou 
a recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, 
salvo se decorrentes de atrasos da administração pública 
na liberação de recursos financeiros.

Art. 41. É vedado à organização da sociedade civil 
remunerar, com recursos da parceria, cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de 
agente público que exerça, na administração pública muni-
cipal, cargo de natureza especial, cargo de provimento em 
Comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento.

CAPÍTULO XVIII

DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE

Art. 42. A Unidade Gestora manterá, em sua plataforma 
eletrônica, no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Caste-
lo (http://castelo.es.gov.br), a relação das parcerias cele-
bradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 (cen-
to e oitenta) dias após o respectivo encerramento, com as 
seguintes informações:

I - data de assinatura e identificação do instrumento de 
parceria e do órgão da Unidade Gestora responsável;

II - nome da organização e seu número de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria 
da Receita Federal – SRF;

III - descrição do objeto da parceria;

IV - valor total da parceria e valores liberados quando for 
o caso;

V - quando vinculados à execução do objeto e pagos com 
recursos da parceria, o valor total da remuneração da 
equipe de trabalho, as funções que seus integrantes de-
sempenham e a remuneração prevista para o respectivo 
exercício;

VI - situação da prestação de contas da parceria, que de-
verá informar a data prevista para a sua apresentação, a 
data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e 
o resultado conclusivo; e

VII - a prestação de contas e todos os atos que dela de-
corram, permitindo a visualização por qualquer interessa-
do.

Art. 43. A administração pública deverá divulgar pela in-
ternet os meios de representação sobre a aplicação irregu-
lar dos recursos envolvidos na parceria.

Art. 44. A organização da sociedade civil deverá divul-
gar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais 
e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas 
as parcerias celebradas com a administração pública, que 
contenham no mínimo as informações descritas no caput 
do art. 42 e seus incisos.

CAPÍTULO XIX

DA EXECUÇÃO DA DESPESA

Art. 45. Poderão ser pagas com recursos vinculados à 
parceria, desde que aprovadas no plano de trabalho, as 
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despesas com:

I - remuneração da equipe dimensionada no plano de 
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da 
sociedade civil, durante a vigência da parceria, podendo 
contemplar as despesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários pro-
porcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e 
trabalhistas, desde que tais valores:

a) correspondam às atividades previstas para a consecu-
ção do objeto e à qualificação técnica necessária para a 
execução da função a ser desempenhada;

b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região 
onde atua e não superior ao teto do Poder Executivo; e

c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e ex-
clusivamente dedicado à parceria celebrada.

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e ali-
mentação nos casos em que a execução do objeto da par-
ceria assim o exija;

III - custos indiretos necessários à execução do objeto 
seja qual for a proporção em relação ao valor total da 
parceria; e

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
essenciais à consecução do objeto e serviços de adequa-
ção de espaço físico, desde que necessários à instalação 
dos referidos equipamentos e materiais.

§ 1º. A inadimplência da organização da sociedade civil 
em decorrência de atrasos na liberação de repasses rela-
cionados à parceria não poderá acarretar restrições à libe-
ração de parcelas subsequentes.

§ 2º. O pagamento de remuneração da equipe contratada 
pela organização da sociedade civil com recursos da parce-
ria não gera vínculo trabalhista com o poder público.

§ 3º. A organização da sociedade civil deverá dar ampla 
transparência aos valores pagos a título de remuneração 
de sua equipe de trabalho vinculada à execução do ter-
mo de colaboração, do termo de fomento ou do acordo de 
cooperação.

§ 4º. Não poderão fazer jus à remuneração de que trata 
este artigo pessoas naturais que tenham sido condenadas 
por crimes:

a) contra a administração pública ou o patrimônio público;

b) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de 
liberdade; e

c) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

§ 5º. A inadimplência da organização da sociedade civil 
em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à administração pública municipal a respon-
sabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto 
do termo de colaboração ou do termo de fomento ou res-
tringir a sua execução.

§ 6º. caso a organização da sociedade civil adquira equi-
pamentos e materiais permanentes com recursos prove-
nientes da celebração da parceria, o bem será gravado 
com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar 
promessa de transferência da propriedade à administração 
pública, na hipótese de sua extinção.

CAPÍTULO XX

DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA 
DOS RECURSOS

Art. 46. Os recursos recebidos em decorrência da parceria 
serão depositados em conta corrente específica na insti-
tuição financeira pública determinada pela administração 
pública.

Parágrafo Único. Os rendimentos de ativos financeiros 
serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para 
os recursos transferidos.

Art. 47. A organização da sociedade civil terá o prazo de 
60 (sessenta) dias para utilizar o recurso financeiro, con-
tados a partir da data da transferência bancária efetuada 
pela Unidade Gestora.

Art. 48. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplica-
ções financeiras realizadas, serão devolvidos à adminis-
tração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas 
especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública.

Art. 49. Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada mediante transferência eletrônica 
sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatorie-
dade de depósito em sua conta bancária.

Parágrafo Único. Os pagamentos deverão ser realizados 
mediante crédito na conta bancária de titularidade dos for-
necedores e prestadores de serviços.

Art. 50. O Município somente poderá autorizar pagamento 
em data posterior à vigência do termo de colaboração ou 
termo de fomento quando o fato gerador da despesa tiver 
ocorrido durante sua vigência.

Parágrafo Único. Para efeitos do caput, fato gerador con-
siste na verificação do direito adquirido pelo beneficiário, 
fornecedor ou prestador de serviço, com base nos títulos e 
documentos comprobatórios do crédito.

CAPÍTULO XXI

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 51. A prestação de contas é um procedimento de 
acompanhamento sistemático das parcerias com organi-
zações da sociedade civil, dividida em duas partes, para 
demonstração de resultados, que conterá elementos que 
permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, 
a execução integral do objeto e o alcance dos resultados 
previstos.

Parágrafo Único. As fases de apresentação das contas 
pelas organizações da sociedade civil e de análise e mani-
festação conclusivas das contas pela administração pública 
iniciam-se concomitantemente com a liberação da primei-
ra parcela dos recursos financeiros.

Art. 52. Transcorridos o prazo de 60 (sessenta) dias con-
tados a partir do recebimento do recurso, a organização da 
sociedade civil está obrigada a prestar as contas da boa e 
regular aplicação dos recursos recebidos, no prazo de até 
10 (dez) dias.

§ 1º. O disposto no caput não impede que o instrumento 
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de parceria estabeleça prestações de contas provisórias a 
título de fiscalização e acompanhamento.

§ 2º. Ocorrendo a prestação de contas de forma provisó-
ria, conforme previsto no § 1º deste artigo, o saldo rema-
nescente será parte integrante da próxima prestação de 
contas.

Art. 53. O processo de prestação de contas deverá con-
ter folhas sequenciais numeradas em ordem cronológica e 
deve ser composto dos documentos elencados nos pará-
grafos seguintes:

§ 1º. De responsabilidade da organização da sociedade 
civil:

I - relatório de Execução do Objeto, elaborado pela or-
ganização da sociedade civil, assinado pelo seu represen-
tante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o 
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propos-
tas com os resultados alcançados, a partir do cronograma 
físico, com respectivo material comprobatório, tais como 
lista de presença, fotografias, vídeos ou outros suportes, 
devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente 
justificado, composto dos seguintes documentos:

a) plano de trabalho e aplicação dos recursos recebidos;

b) declaração firmada por dirigente da entidade beneficia-
da acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto 
à aplicação dos recursos repassados.

II - relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu 
representante legal e o contador responsável, com a rela-
ção das despesas e receitas efetivamente realizadas e vin-
culadas com a execução do objeto composto dos seguintes 
documentos:

a) original do extrato bancário da conta específica mantida 
pela organização da sociedade civil beneficiada, eviden-
ciando o ingresso e a saída dos recursos;

b) cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancá-
rias vinculadas às despesas comprovadas;

c) comprovante da devolução do saldo remanescente, por 
ventura existente, à Unidade Gestora;

d) original dos comprovantes da despesa, emitidos em 
nome da organização da sociedade civil beneficiada (nota 
fiscal e cupom fiscal) com os devidos termos de aceite; e

e) comprovante do recolhimento do DAM - Documento de 
Arrecadação Municipal, quando da utilização da Nota Fiscal 
Avulsa.

§ 2º. De responsabilidade da Administração Pública:

I - relatório emitido pela Comissão de monitoramento e 
avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa 
do chamamento público; e

II - parecer técnico emitido pelo gestor do termo de cola-
boração ou do termo de fomento.

Art. 54. A prestação de contas apresentada pela organiza-
ção da sociedade civil deverá conter elementos que permi-
tam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com 
a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a 
comprovação do alcance das metas e dos resultados espe-
rados, até o período de que trata a prestação de contas.

§ 1º. Serão glosados valores relacionados a metas e resul-
tados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2º. Os dados financeiros serão analisados com o intuito 
de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a 

despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento 
das normas pertinentes.

§ 3º. A análise da prestação de contas deverá considerar 
a verdade real e os resultados alcançados.

§ 4º. A prestação de contas da parceria observará regras 
específicas de acordo com o montante de recursos públi-
cos envolvidos, nos termos das disposições e procedimen-
tos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho 
e no termo de colaboração ou de fomento.

Art. 55. As prestações de contas para os casos de chama-
mento público serão analisadas, quanto à sua regularida-
de, em função dos documentos dela integrantes:

I - Após o recebimento pelo setor de prestação de contas, 
o processo deve ser encaminhado via protocolo à Comis-
são de Monitoramento e Avaliação, para a análise no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, devendo emitir relatório técnico 
e podendo solicitar diligências, que deverão durar por no 
máximo 10 (dez) dias, encaminhando posteriormente ao 
gestor;

II - O gestor, após apreciação dos relatórios citados nos 
dispositivos do Art. 53 terá o prazo máximo de 10 (dez) 
dias para encaminhar a prestação de contas com seu pare-
cer técnico ao Órgão de Controle Interno, podendo solici-
tar novas diligências, com prazo máximo de 10 (dez) dias 
para a sua realização.

III - Compete ao Auditor de Controle Interno ou afins, 
analisar as prestações de contas, emitindo parecer de ad-
missibilidade, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, po-
dendo abrir diligência se necessário, quanto à consistência 
da documentação apresentada, à legalidade, à regulari-
dade contábil e à legitimidade da aplicação dos recursos e 
sua consonância com o Plano de Trabalho e, havendo apro-
vação, encaminhará ao responsável pela Unidade Gestora, 
que terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias para deferimen-
to ou indeferimento da baixa contábil, tendo como base os 
pareceres técnicos, sendo permitida delegação a autorida-
de diretamente subordinada, vedada a subdelegação.

IV - Constatadas possíveis improbidades na prestação de 
contas, ou verificadas em diligências, o Auditor de Controle 
Interno devolverá o processo ao Gestor, que terá o prazo 
máximo de 15 (quinze) dias para as devidas providências.

V - Em caso de permanência das irregularidades o proces-
so deverá ser encaminhado ao Setor de Controle Interno.

VI - A organização da sociedade civil terá o prazo máximo 
de 15 (quinze) dias, prorrogável no máximo por igual pe-
ríodo, para a correção da prestação de contas, não conse-
guindo saná-las tornar-se-á inadimplente e deverá devol-
ver os recursos, parcialmente ou integralmente, corrigido 
monetariamente, conforme análise.

VII - Em caso de devolução dos recursos ou saneamento 
da prestação de contas por parte da organização da so-
ciedade civil ao Setor de Controle Interno, este certificará 
e encaminhará ao responsável pela Unidade Gestora para 
baixa contábil e arquivamento do processo.

Art. 56. As prestações de contas para os casos de inexigi-
bilidade e dispensa serão analisadas, quanto à sua regula-
ridade, em função dos documentos dela integrantes:

I - Após o recebimento pelo setor de prestação de contas, 
o processo deve ser encaminhado via protocolo ao Gestor.

II - O Gestor, após apreciação dos relatórios citados nos 
incisos I e II do § 1º, e I do § 2º do Art. 53, terá o prazo 
máximo de 10 (dez) dias para encaminhar a prestação 
de contas com seu parecer técnico ao Setor de Controle 
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Interno, podendo solicitar novas diligências, com prazo 
máximo de 10 (dez) dias para a sua realização.

III - Compete ao Auditor de Controle Interno ou afins, 
analisar as prestações de contas composta dos incisos I e 
II do § 1º, e II do § 2º do artigo 53, deste Decreto, emi-
tindo parecer de admissibilidade no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, podendo abrir diligência se necessário.

IV - O processo será analisado quanto à consistência 
da documentação apresentada, à legalidade, à regula-
ridade contábil e à legitimidade da aplicação dos recur-
sos e sua consonância com o Plano de Trabalho, e, ha-
vendo aprovação, encaminhará ao responsável pela 
Unidade Gestora, que terá o prazo máximo de 5 (cinco) 
dias para deferimento ou indeferimento da baixa contábil, 
tendo como base os pareceres técnicos, sendo permitida 
delegação a autoridade diretamente subordinada, vedada 
a subdelegação.

V - Constatadas possíveis improbidades na prestação de 
contas, ou verificadas em diligências, o Auditor de Controle 
Interno devolverá o processo ao Gestor, que terá o prazo 
máximo de 15 (quinze) dias para as devidas providências.

VI - Em caso de permanência das irregularidades o 
processo deverá ser encaminhado ao Setor de Controle 
Interno.

VII - A organização da sociedade civil terá o prazo máxi-
mo de 15 (quinze) dias, prorrogável no máximo por igual 
período para a correção da prestação de contas, não con-
seguindo saná-las a organização da sociedade civil torna-
se inadimplente e deverá devolver os recursos parcialmen-
te ou integralmente, corrigido monetariamente, conforme 
análise;

VIII - Em caso de devolução dos recursos ou saneamento 
da prestação de contas por parte da organização da socie-
dade civil, o Setor de Controle Interno certificará e enca-
minhará ao responsável pela Unidade Gestora para baixa 
contábil e arquivamento do processo.

IX - Nos casos de constituição de Comissão de Monitora-
mento e Avaliação previsto no § 6º, do artigo 34, deste 
Decreto a prestação de contas deverá seguir as regras es-
tabelecidas no Art. 55, deste Decreto.

Art. 57. As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e ob-
jetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas 
no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impro-
priedade ou qualquer outra falta de natureza formal de 
que não resulte em dano ao erário; e

III - irregulares, quando comprovada qualquer das se-
guintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas es-
tabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico; e

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pú-
blicos.

Art. 58. Vencido o prazo legal e não sendo prestadas as 
contas devidas, ou não sendo aprovadas, sob pena de res-
ponsabilidade solidária, a Unidade Gestora determinará a 
suspensão imediata da liberação de novos recursos e no-
tificará a organização da sociedade civil em até 30 (trinta) 

dias, para que cumpra a obrigação ou recolha ao erário os 
recursos que lhe foram repassados, corrigidos monetaria-
mente, na forma da legislação vigente.

Parágrafo único. Não havendo saneamento das irregula-
ridades ou omissões, o processo deverá ser encaminhado 
à Secretaria Municipal de Transparência e Controle para as 
devidas providências.

Art. 59. O Setor de Controle Interno, no prazo máximo de 
90 (noventa) dias contados do recebimento do processo, 
notificará a entidade para sanar a irregularidade ou cum-
prir a obrigação.

§ 1º. Rejeitada a prestação de contas e não efetuado a 
devolução dos recursos públicos será formalizada ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal a instauração de Tomada de 
Contas Especial.

§ 2º. Instaurada a Tomada de Contas Especial, o Setor de 
Controle Interno informará o fato ao Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo.

§ 3º. Se no transcurso das providências determinadas no 
§ 1º deste artigo a entidade devolver os recursos ou sa-
nar as contas, a Secretaria Municipal de Transparência e 
Controle certificará e as encaminhará para baixa contábil 
e arquivamento do processo, comunicando o fato ao órgão 
concedente.

§ 4º. Enquanto não for encerrada a Tomada de Conta Es-
pecial, a organização da sociedade civil envolvida ficará 
impedida de receber recursos públicos do Município.

Art. 60. Será permitido o livre acesso dos servidores da 
Unidade Gestora, do Setor de Controle Interno e do Tri-
bunal de Contas correspondentes aos processos, aos do-
cumentos, às informações referentes aos instrumentos 
de transferências regulamentados por este Decreto, bem 
como aos locais de execução do objeto.

Art. 61. A organização da sociedade civil deverá manter 
em seu arquivo os documentos que compõem a prestação 
de contas pelo prazo de 10 (dez) anos.

Art. 62. O responsável pela Unidade Gestora responde 
pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas 
ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, le-
vando em consideração, no primeiro caso, os pareceres 
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação 
a autoridades diretamente subordinadas, vedada a sub-
delegação.

CAPÍTULO XXII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 63. A concessão do termo de colaboração ou do ter-
mo de fomento em desacordo com o presente Decreto, 
bem como o descumprimento dos prazos e providências 
nele determinados, sujeita à Unidade Gestora e a organi-
zação da sociedade civil recebedora do recurso público, às 
penalidades previstas na legislação em vigor, e a devolu-
ção dos valores irregularmente liberados.

Art. 64. O Setor de Controle Interno está autorizada a ex-
pedir Instruções Normativas complementares, necessárias 
à aplicação das disposições estabelecidas neste Decreto.



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 78

Art. 65. Aplicam-se as disposições deste Decreto, no que 
couber, às relações da administração pública com entida-
des qualificadas como organizações da sociedade civil de 
interesse público, de que trata a Lei n. 9.790, de 23 de 
março de 1999, regidas por termos de parceria.

Art. 66. As organizações da sociedade civil suspensas ou 
declaradas inidôneas em razão da rejeição da prestação de 
contas de parceria da qual é celebrante, ficarão pendentes 
na Contabilidade do Município e afins enquanto perdura-
rem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida reabilitação, por prazo não superior a 5 (cinco) 
anos.

Art. 67. Pela execução da parceria em desacordo com o 
plano de trabalho e com as normas deste Decreto e da le-
gislação específica, a Unidade Gestora, garantida a prévia 
defesa, aplicará à organização da sociedade civil parceira 
as seguintes sanções:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamen-
to público e impedimento de celebrar termos de colabo-
ração ou termos de fomento e contratos com órgãos e 
entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

III - declaração de inidoneidade para participar em cha-
mamento público ou celebrar termos de colaboração ou 
termos de fomento e contratos com órgãos e entidades, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-
ção ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será con-
cedida sempre que a organização da sociedade civil res-
sarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes, 
e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
parágrafo segundo deste artigo.

§ 1º. A sanção estabelecida no Inciso III do caput deste 
Artigo é de competência do responsável pela Unidade Ges-
tora, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da aber-
tura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 
(dois) anos de sua aplicação.

§ 2º. Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da 
data da apresentação da prestação de contas, a aplicação 
de penalidade decorrente de infração relacionada à execu-
ção da parceria.

§ 3º. A prescrição será interrompida com a edição de ato 
administrativo voltado à apuração da infração.

Art. 68. Aplicam-se, no que couber, a Lei Federal n. 
13.019, de 2014, o art. 70, da Constituição Federal, de 
1988, e demais legislações correlatas.

Art. 69. Os recursos transferidos através do termo de co-
laboração e do termo de fomento, quando a sua dotação 
orçamentária tiver origem vinculada a fundo constituído, 
a fiscalização também deve ser exercida pelo respectivo 
fundo e pelo respectivo Conselho Municipal.

Art. 70. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 71. Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de 
janeiro de 2017.

Castelo/ES, 29 de dezembro de 2016.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito

Colatina

Prefeitura

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO PP 124/2016
Publicação Nº 69810

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO 
DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº. 
124/2016, cujo objeto da presente licitação é aquisição 
de combustíveis. A empresa vencedora da fase de Lance 
foi POSTO DE COMBUSTÍVEIS GIRASSOL LTDA no lote 1 
no valor total de R$ 1.116.960,00. O lote 002 restou DE-
SERTO.

Colatina-ES, 29 de Dezembro de 2016.

Thiago Valentim Stelzer

Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036-2016
Publicação Nº 69929

A Prefeitura Municipal de Colatina – ES através da 
Secretária Municipal de Recursos Humanos, no uso 
de suas atribuições legais, Resolve:

Art. 1º Convocar os candidatos relacionados no ane-
xo I deste edital, aprovados no Concurso Público de 
que trata o Edital nº 001/2015, a comparecerem no 
período de 30 dias a contar da data de publicação 
do presente edital, no horário de 12 às 17hs, na Se-
cretaria Municipal de Recursos Humanos, situada à 
Avenida Getúlio Vargas, Centro, Colatina-ES, para 
apresentação da documentação que comprove habi-
litação profissional estipulada como pré-requisito na 
área em que o candidato foi aprovado, estabelecida 
pelo edital acima citado.
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Art. 2º O candidato deverá estar munido dos seguin-
tes documentos:

a. Atestado Médico Admissional devidamente emiti-
do pelo Médico do Trabalho.

b. Cópia da Carteira de Identidade, CPF, CTPS, PIS/
PASEP, Título de Eleitor e comprovante de voto nas 
últimas eleições, Certidão de Nascimento ou de Ca-
samento, Certidão de Nascimento de Filhos, Certifi-
cado de Reservista, Comprovante de Residência;

c. Documento que conste o número da conta corren-
te no Banestes, Caixa Econômica Federal ou Banco 
do Brasil S/A;

d. Atestado de boa conduta;

e. Cópia da Declaração de imposto de renda;

f. Cartão de vacina dos filhos menores de 06 anos;

g. Declaração de não acúmulo de cargos, empregos 
ou funções públicas, salvo nos cargos constitucio-
nalmente admitidos.

Art. 3º Todos os candidatos convocados, constantes 
no anexo I, que não atenderem aos prazos estabe-
lecidos neste edital, estarão automaticamente eli-
minados do Concurso Público, conforme previsto no 
Edital nº 001/2015, não cabendo qualquer reclama-
ção com pedido de reclassificação ou revisão à lista 
de classificação geral homologada.

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/ 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2016

Anexo I

CARGO: PMO I – AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS

REGIÃO 01 NOME DO CANDIDATO
3º LUGAR SIMONI DOS SANTOS

REGIÃO 02 NOME DO CANDIDATO
53º LUGAR MILTON DE SOUZA BARRETO

54º LUGAR ALEXSON DUARTE KLIPEL
55º LUGAR VALSI MALVINO DE SOUZA

REGIAO 05 NOME DO CANDIDATO
12º LUGAR ANGELA MARIA NATALI RIBEIRO
13º LUGAR LUCINELIA DE SOUZA

REGIAO 17 NOME DO CANDIDATO
5º LUGAR DENISE CUSTÓDIO

REGIAO 19 NOME DO CANDIDATO
19º LUGAR NEUZIMARCO ALVARIL

REGIAO 20 NOME DO CANDIDATO
22º LUGAR LEVINA FERNANDES

23º LUGAR JACIRLENE CONCEIÇÃO FERNANDES DOS 
SANTOS

24º LUGAR MARGARIDA JORGE DE ALCANTARA DE LIMA
25º LUGAR ROSIANE MANDATO GOMES

REGIAO 21 NOME DO CANDIDATO
15º LUGAR REGIANI VIEIRA
16º LUGAR ISAIAS JACO FERREIRA
17º LUGAR MARIA APARECIDA HONORATO DE JESUS

REGIAO 22 NOME DO CANDIDATO
12º LUGAR SEBASTIAO MARIANO DA CRUZ
13º LUGAR SILVANA JACOB DA COSTA

REGIAO 23 NOME DO CANDIDATO
15º LUGAR ADRIANA ALEXANDRE CRISTO BULIAN
16º LUGAR CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO PEREIRA

REGIAO 24 NOME DO CANDIDATO
10º LUGAR MARIA GORETH DE OLIVEIRA INÁCIO
11º LUGAR ROSANA DA SILVA VICTER ZIMERMANN

Colatina, ES, 29 de Dezembro de 2016

LEONARDO DEPTULSKI

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO 05 AO CONTRATO 
345/2012

Publicação Nº 69996

RESUMO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05 AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 345/ 
2012.

Termo de Prorrogação nº. 05 ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº. 345/2012 que entre si celebram o MUNICÍ-
PIO DE COLATINA – ES e a empresa PRIME ENGENHARIA 
LTDA - ME

DO ADITAMENTO: Fica PRORROGADO o prazo previsto 
na Cláusula Sétima, no que se refere ao prazo de execu-
ção e vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 
345/2012, por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 02 
de Janeiro de 2017, bem como os efeitos financeiros desta 
operação,

Para efeito desta prorrogação fica fixada uma despesa de 
R$ 17.281,25 (dezessete mil, duzentos e oitenta e 
um reais e vinte e cinco centavos).

Dotação Orçamentária: As despesas oriundas desta 
prorrogação correrão por conta da Dotação Orçamentária 
referente ao orçamento de 2017.

DATA DA ASSINATURA: 05 de Dezembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO 259/2014
Publicação Nº 69998

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL.

DA RESCISÃO: O MUNICÍPIO DE COLATINA, vem por este 
termo, promover a RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato 
de Empreitada por Preço Global n.º 259/2014, firma-
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do entre o Município de Colatina e a empresa SCHULTZ 
CONSTRUTORA LTDA, assinado em 16 de Dezembro 
de 2014, para executar a construção do prédio sede 
onde funcionará a Associação Colatinense de Defesa 
Ecológica – ACODE, no bairro Colatina Velha, neste 
Município.

A Contratada, neste ato rescisório, dá ao Contratante, qui-
tação geral e irrevogável de todas as obrigações assumi-
das através do referido instrumento contratual.

O Contratante, neste ato rescisório, isenta a Contratada de 
quaisquer responsabilidades, conforme disposições cons-
tante no processo administrativo 019887/2013.

DATA DA ASSINATURA: 15 de Dezembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 127/2016
Publicação Nº 70016

Extrato de Contrato de Empreitada por Preço Unitá-
rio nº 127/2016.
CONTRATANTE: Município de Colatina.
CONTRATADA: DLR CONSTRUTORA LTDA - ME
OBJETO: Contratação de empresa que realizará a obra 
de reforma da EMEF Luiz Crema, no Distrito de Baunilha, 
neste Município, conforme processo nº 014924/2016.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (oito) meses contados a partir 
do recebimento da Ordem Inicial dde Serviços, a ser expe-
dida pelo Município.
VALOR GLOBAL: R$ 158.000,02 (cento e cinquenta e 
oito mil reais e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 500212361000341023 
– Elemento da Despesa: 449051 – Ficha: 376 – FR: 
16050000001.
DATA DA ASSINATURA: 22 de Dezembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

Conceição do Castelo

Prefeitura

RESUMO DE ADITIVOS
Publicação Nº 69856

RESUMOS DE ADITIVOS

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/15

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: S/A A GAZETA

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 
EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA DE ATOS PÚBLICOS.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº. 001/15 DE 01/01/17 A 02/01/17.

AMPARO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/14 E 
PROCESSO Nº 7.653/16.

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/16

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEI-
ÇÃO DO CASTELO

CONTRATADA: DIAGCENTER ANALISES CLINICAS LTDA 
EPP

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LA-
BORATORIAIS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAÚ-
DE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO ESPECIALIZADA E 
ATENÇÃO HOSPITALAR.

OBJETO: FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO Nº. 037/16 DE 01/01/17 A 02/01/17.

AMPARO LEGAL: CREDENCIAMENTO 001/15 E PROCES-
SO Nº 6.973/16

Conceição do Castelo, ES, 29 de dezembro de 2016.

FRANCISCO SAULO BELISARIO

PREFEITO
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Domingos Martins

Prefeitura

EDITAL DE PROCESSO SELTEIVO  2/2016
Publicação Nº 69855

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA ATEN-
DIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

O Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, através da Comissão nomeada pelo Decreto de Pessoal n° 
836/2016, TORNA PÚBLICO que fará realizar Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Técnico de Serviços 
Públicos, nos termos das Leis Municipais nº 2162/2009 e 2261/2010 e em conformidade com as normas estabelecidas 
neste Edital, visando atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público para suprir vagas no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 Os candidatos selecionados comporão lista de classificados para Contratação e cadastro de reserva, a ser utilizado de 
acordo com a necessidade no decorrer do ano de 2017.

1.2 O processo seletivo será realizado em ETAPA ÚNICA, – constando de Prova de Títulos e Experiência Profissional.

1.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital, sendo as ações e acompa-
nhamento de sua inteira responsabilidade.

1.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento da presente instrução e na aceitação plena e integral das condi-
ções determinadas por este Edital e legislação pertinente.

1.5 As dúvidas poderão ser dirimidas com a Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação e Esporte 
da Prefeitura Municipal de Domingos Martins.

2. DOS CARGOS

2.1 - Os cargos/modalidades, objeto deste processo seletivo simplificado, estão descritos no Anexo I deste Edital.

3. DA REMUNERAÇÃO

3.1 - A remuneração do profissional contratado obedecerá a Tabela de Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais, 
conforme especificado abaixo:

Remuneração: R$ 1.030,40

Carga Horária: 40 horas semanais

4. DA INSCRIÇÃO

4.1 Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá ler este Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos para a participação neste Processo Seletivo.

4.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.domingosmartins.es.
gov.br no link Processo “Seletivo Simplificado para Técnico de Serviços Públicos”.

4.3 – O período de inscrição inicia-se às 08 horas do dia 30/12/2016 e encerra-se às 18 horas do dia 03/01/2017.

4.4 Durante o período de inscrição será permitida realização de correção na ficha de inscrição. O ambiente de inscrição 
ficará aberto até as 18 horas do dia 03/01/2017. Após esse período, o sistema não permitirá mais o acesso, não sendo 
permitidas novas inscrições, nem alterações.

4.5 O candidato que prestar qualquer informação falsa ou inexata ao se inscrever no Processo Seletivo ou que não aten-
der as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes

4.6 O candidato poderá se inscrever em até 02 (duas) opções, dentre as especificadas a seguir:

1. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Creche

2. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Secretaria Escolar

3. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Atividades Educacionais (Atendimento aos alunos com necessidades Especiais)

4. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Atividades Educacionais / Esportes

5. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Atividades Educacionais / Artes

4.7 A Ficha de Inscrição deverá ser instruída com:

I – Dados Pessoais

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
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II – Pré-requisito, conforme Anexo I

III – Experiência Profissional, conforme Anexo I

IV – Títulos, conforme Anexos I e II

4.8 O diploma ou certificado que for utilizado como pré-requisito não poderá ser utilizado para fins de conta-
gem de Títulos.

4.9 - Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, ou fora do prazo estabelecido no item anterior.

4.10 – A inscrição é de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato, bem como o completo e correto preenchimento 
dos dados na ficha de inscrição “on line”.

4.11 - A SECEDU não se responsabilizará por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de 
inscrição, nem pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação ou congestionamento de 
linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos dados ou a impressão dos documentos.

4.12 - A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada no momento da escolha.

4.13 Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos:

- Ser brasileiro nato ou naturalizado;

- não ter contrato temporário rescindido por este Município por falta disciplinar;

- possuir a idade mínima de 18 anos completos na data da escolha;

- possuir documentos pessoais exigidos neste Edital;

- estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

- possuir a habilitação mínima exigida para o cargo/função que irá ocupar;

- não acumular cargo público.

- não ter contrato rescindido no Município de Domingos Martins no ano de 2016 sem que tenha permanecido em exercício 
por, no mínimo, 20 (vinte) dias após o pedido de rescisão.

- não ter sido punido, no cargo para o qual se inscrever, na Administração Pública com pena de advertência, suspensão ou 
demissão nos últimos 2 (dois) anos ou que tenha sido condenado a pena privativa de liberdade.

4.13.1 Sendo apurado a qualquer tempo, irregularidades nas situações apresentadas acima, o candidato terá sua inscri-
ção cancelada, sendo eliminado deste processo, ficando canceladas todas as etapas dela decorrentes, inclusive rescisão 
de contrato, se for o caso.”

4.14 Não poderá inscrever-se neste processo o servidor contratado pelo Município de Domingos Martins no ano de 
2016, que não atendeu às condições do Edital de Processo Seletivo nº 002/2015.

DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

5.1 Fica assegurada à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, em igualdade de condições com os demais candi-
datos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador.

5.2 Considerar-se-á candidato com deficiência aquele que se enquadrar nas categorias discriminadas no Decreto Federal 
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com a redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, 
e observado o disposto na Lei Federal nº 7.583 de 24 de outubro de 1989.

5.3 As vagas reservadas às pessoas com deficiência serão de 5% (cinco por cento) sobre o total de vagas oferecidas para 
cada cargo/função. Caso o percentual resulte em número fracionado o mesmo será elevado até o primeiro número inteiro 
subseqüente, entretanto, desde que não ultrapasse o limite máximo de 20% do total de vagas estipulado para cada cargo/
função.

5.4 O candidato com deficiência deverá declarar no ato da inscrição, em espaço próprio do requerimento de inscrição, a 
sua condição de deficiência. O candidato que deixar de declarar a sua condição não poderá alegá-la posteriormente.

5.5 A publicação da classificação do processo seletivo será feita em duas listas, contendo a primeira a pontuação de todos 
os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda somente a pontuação destas últimas.
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5.6 Na falta de candidatos com deficiência para as vagas a eles reservadas, as mesmas serão preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados e classificados na listagem de ampla concorrência, com estrita observância da ordem classificatória.

5.7 Para efeito de contratação, a deficiência do candidato será avaliada por equipe multiprofissional, que decidirá de forma 
terminativa sobre a caracterização do candidato com deficiência e em caso afirmativo, sobre a compatibilidade da deficiên-
cia como exercício das atribuições do cargo.

5.8 Caso a equipe multiprofissional conclua pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo público para 
o qual se inscreveu o candidato com deficiência será eliminado do processo seletivo.

5.9 Caso a equipe multiprofissional competente conclua ter o candidato aptidão física e mental para o exercício das atribui-
ções do cargo, mas não o caracterize como pessoa com deficiência por ele declarada, o mesmo retornará para a listagem 
de ampla concorrência.

5.10 Por ocasião da contratação, a ordem de chamada do candidato com deficiência será proporcional ao número de con-
vocados, de acordo com a porcentagem a ele reservada.

6. DA DOCUMENTAÇÃO E PONTUAÇÃO REFERENTE À EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

6.1 Para pontuação referente à Experiência Profissional serão aceitas somente as funções descritas para cada car-
go, conforme Anexo I deste Edital e obedecerá aos critérios descritos nos itens a seguir:

6.2 A quantidade máxima do tempo de serviço para cada cargo será 60 meses, nas funções especificadas para 
cada cargo, conforme Anexo I.

6.3 Será atribuído um ponto por cada mês completo de serviço prestado nas funções aceitas para cada cargo, des-
critas no Anexo I.

6.4 – Para contagem de pontos referente à experiência profissional não será considerada a fração de mês.

6.5 – A comprovação da Experiência profissional dar-se-á por:

I – em órgão público: documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da 
prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de 
Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Unidades, especificando o período compreendido e os car-
gos ou funções exercidos, comprovando a atuação na função pleiteada OU declaração expedida pelo Diretor da escola ou 
da Instituição onde atuou, contendo carimbo da unidade de ensino e assinatura do diretor da mesma, especifi-
cando o período compreendido e os cargos ou funções exercidos, comprovando a atuação na função pleiteada.

II – em empresa privada: cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais 
e registro do(s) contrato(s) de trabalho) acompanhada de declaração expedida pelo Diretor da escola ou 
da Instituição onde atuou, contendo carimbo da unidade de ensino e número da autorização do Diretor da 
mesma, especificando período compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação na 
função pleiteada.

6.6 O documento de comprovação de experiência profissional deverá conter o cargo ou funções desempenhadas e 
o período trabalhado, não sendo aceitas funções identificadas somente por siglas.

6.6.1 Caso o documento de tempo de serviço não contemple a função conforme descrito no Anexo I, deverá ser comple-
mentado com declaração emitida pela unidade de ensino ou setor de atuação, nas normas previstas no item 6.5.

6.7 É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente num mesmo período.

6.8 O tempo de serviço já computado para aposentadoria não será considerado para contagem de pontos no processo de 
classificação.
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6.8.1 Caso seja computado indevidamente o tempo de serviço de aposentadoria, e constatado, a qualquer tempo, o can-
didato terá sua inscrição cancelada e todos os atos dela decorrentes.

6.9 Não será pontuado exercício profissional na qualidade de proprietário/sócio de empresa, profissional autônomo, es-
tagiário ou voluntário.

6.10 Não será pontuado o Exercício Profissional fora dos padrões especificados neste edital.

6.11 Em caso de tempo de serviço expresso em dias será considerado o mês de 30 dias para conversão.

7. DA DOCUMENTAÇÃO E PONTUAÇÃO REFERENTE AOS TÍTULOS

7.1 Para pontuação referente aos títulos serão aceitos somente os cursos descritos para cada cargo.

7.2 A Pontuação referente aos Títulos será conforme tabela constante no Anexo II deste Edital e obedecerá os critérios 
descritos a seguir:

7.3 Não será contado, para fins de pontuação, o diploma ou certificado utilizado como pré-requisito para o cargo pleiteado.

7.4 O candidato poderá apresentar, no máximo, cinco títulos, dentre os especificados no Anexo II.

7.4.1 Poderá ser apresentado somente um diploma/certificado dentre os títulos constantes no Item 01 do Anexo II.

7.5 Para comprovação dos cursos relacionados no Anexo II deste Edital, o candidato deverá apresentar certificado/
declaração constando: Identificação da instituição, Carimbo do CNPJ (para instituições privadas) ou papel tim-
brado com carimbo (para órgãos públicos), carga horária, período de realização, objeto específico na área 
pleiteada, conteúdo programático, assinatura do responsável legal, e registro do certificado.

7.5.1 Não serão aceitos certificado/declaração que não atenderem aos requisitos citados neste item.

7.6 As declarações só serão aceitas referentes aos cursos concluídos nos anos de 2015 e 2016, na falta de diplomas ou 
certificados, contendo todos os requisitos descritos no item 7.5 “

7.7 O título apresentado não poderá ser aproveitado, para efeito de contagem de pontos, de forma fracionada.

7.8 Não serão aceitos certificado/declaração de curso que apresentarem carga horária incompatível com o período de 
realização.

7.9 Em caso de denúncia e/ou suspeita quanto a validade dos títulos de instituições privadas, haverá a devida apuração 
junto aos órgãos competentes e sendo comprovada a inconsistência ou irregularidade, os títulos serão desconsiderados.

7.10 – Caso o candidato esteja cursando nível superior, poderá ser pontuada a carga horária cursada como curso livre, 
desde que apresentada a declaração de que está cursando acompanhada de histórico.

8. DA CLASSIFICAÇÃO

8.1 Para efeito de classificação considerar-se-á a soma da pontuação de experiência profissional com a pontuação 
referente aos Títulos.

8.2 No caso de empate, a classificação dos candidatos do processo seletivo obedecerá ao seguinte critério de desempate, 
por ordem:

I – Candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei n° 10.741/03 (Estatuto do Idoso), sendo 
considerada para este fim a data de término das inscrições;

II Experiência Profissional;
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III Títulos;

IV Idade, dando preferência ao de idade mais avançada..

8.3 Os candidatos que se declararem portadores de deficiência comporão lista classificatória específica.

9 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

9.1 A lista de classificação dos candidatos será divulgada no dia 04 de janeiro de 2017, a partir das 14 horas, na 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte e no site da Prefeitura Municipal de Domingos Martins http://www.domingos-
martins.es.gov.br.

9.2 A classificação final, após julgamento de recurso, será divulgada no dia 09 de janeiro de 2017, a partir das 13 
horas na Secretaria Municipal de Educação e Esporte e no site da Prefeitura Municipal http://www.domingosmartins.
es.gov.br.

10 DO RECURSO

10.1 Caberá recurso contendo pedido específico devidamente fundamentado, quanto a:

I – Indeferimento da inscrição

II – Pontuação de Experiência profissional declarada na inscrição

III – Pontuação de Títulos declarados na inscrição

10.2 Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão imediatamente indeferidos.

10.3 Não será aceita na condição de recurso a inclusão ou substituição de documentação não declarada no ato da inscri-
ção.

10.4 – Os pedidos de recursos serão realizados em formulário online, no portal de inscrição deste processo, disponível 
no endereço eletrônico: www.domingosmartins.es.gov.br, a partir das 14 horas do dia 04 de janeiro de 2017 até as 
14 horas do dia 06 de janeiro de 2017.

10.5 Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado pessoalmente ou por qualquer outro meio, 
além das formas previstas no item 10.1.

11 DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS

11. 1 - Para fins de atendimento à chamada e efetuação da escolha de vagas o candidato, quando convocado, deverá 
apresentar, OBRIGATORIAMENTE:

I A ficha de inscrição impressa;

II Documento de identificação com foto e especificação da data de nascimento (não é necessário cópia)

III Comprovação do pré-requisito (conforme Anexo I)

IV Comprovação de Experiência Profissional (Anexo II, conforme informado na inscrição)

V Comprovação dos Títulos (Anexo III, conforme informado na inscrição).

11.2 Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada, ou em cópia simples desde que acompanhado do 
documento original para conferência, sendo que, nessa situação, solicita-se que cada cópia seja organizada com o seu 
original respectivo.

11.3 – Na hipótese de não comprovação do pré-requisito exigido para o cargo, o candidato estará automaticamente 
ELIMINADO do processo de seleção.

http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
http://www.domingosmartins.es.gov.br
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11.4 Na hipótese de não comprovação do tempo de serviço ou dos títulos, conforme declarado na ficha de ins-
crição, o candidato será RECLASSIFICADO de acordo com a pontuação referente a documentação efetivamente apre-
sentada.

12. DO PREENCHIMENTO DE VAGAS

12.1 A chamada para preenchimento das vagas do referido processo seletivo será realizada respeitando a ordem de clas-
sificação dos inscritos.

12.2 A primeira convocação para preenchimento das vagas será realizada no Auditório da EMEFM “Mariano Ferreira de 
Nazareth, localizado na Travessa Augusto Schwambach, Nº 87, Centro – Domingos Martins nos dias e horários a seguir 
especificados:

DATA CARGO / FUNÇÃO HORÁRIO

10/01/2017 Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Secretaria Escolar 8 h

10/01/2017 Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Creche 9 h

10/01/2017 Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades Educacionais 13 h

10/01/2017
Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades Educacionais / Esportes

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades Educacionais/Artes
15 h

12.3 As vagas disponíveis serão apresentadas no dia da escolha.

12.4 Sempre que houver necessidade, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte fará nova chamada, através de publi-
cação no site www.domingosmartins.es.gov.br, para o preenchimento de vagas que surgirem no decorrer do ano de 2017.

12.5 O candidato não poderá escolher vaga em unidade escolar na qual o diretor seja seu cônjuge, companheiro(a) 
ou parente até o segundo grau civil, nos termos do Artigo 168, Inciso VII da Lei Complementar 04/2007.

12.6 Não será permitida a troca de local de trabalho após o início do contrato, salvo se, após chamada de todos os 
candidatos classificados, a vaga permanecer não preenchida.

12.7 Será automaticamente reclassificado para o último lugar da listagem de classificação de cada cargo o candidato con-
vocado que não comparecer na chamada,ou não enviar seu procurador devidamente habilitado para esse fim.

12.7.1 Os candidatos que não compareceram a chamada só poderão ser convocados e escolher vagas após esgotadas 
todas as possibilidades de chamada da lista principal.

12.8 Será considerada desistência provisória o candidato, ou seu procurador legal, que comparecer à chamada e não es-
colher vaga, cujo registro será documentado pela comissão.

12.8.1 Em caso de desistência provisória, o candidato poderá participar de novas chamadas durante o ano letivo de 2017, 
sem alteração de sua posição na lista de classificação.

12.9 O candidato que escolher uma vaga para período definido (licenças, atestados e outros) poderá participar de nova 
chamada no decorrer do ano de 2017, depois de concluído cada período de substituição, não alterando sua ordem de 
classificação.

12.10 O candidato que desistir da vaga escolhida antes do início do contrato deverá formalizar o pedido por escrito, con-
forme modelo constante no Anexo III.

12.11 Não será permitida a presença de acompanhantes no momento em que o candidato proceder a apresentação de 
documentos para conferência/análise, bem como na efetivação de escolha de vaga.
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13 DA CONTRATAÇÃO

13.1 A contratação será realizada nos termos da Lei Municipal nº 2.162/2009.

13.2 Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos ao contratado, conforme 
disposto na Lei Municipal 2.162/2009.

I - Remuneração equivalente à percebida pelos servidores, na carreira inicial, de igual ou assemelhada função no quadro 
permanente constante do Plano de Cargos e Salários da categoria ou do estabelecido nos termos de convênios, acordos, 
ajustes;

II - Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno e gratificação natalina 
proporcional (13º salário), nos termos da lei;

III - Férias proporcionais, ao término do contrato.

13.3 Os contratados por este processo seletivo estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições ao mesmo regime de 
responsabilidades vigentes para os servidores públicos municipais e serão vinculados para efeito previdenciário, ao regime 
Geral de Previdência Social, na forma da Lei 9717/98.

13.4 O contrato será firmado pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado até o término do ano letivo ou de acordo com 
a necessidade da contratação, conforme a vaga disponível.

13.6.1 No caso de vagas decorrentes de licenças, o prazo do contrato poderá ser inferior a 90 dias.

13.6.2 Não será prorrogado o contrato do candidato que não corresponda aos atributos exigidos para o cargo, bem 
como não obtenha desempenho satisfatório na função a ser exercida, ou que não cumprir integralmente a carga horária 
de aula e de planejamento.

13.7 O contrato firmado de acordo com este processo seletivo extinguir-se-á sem direito a indenização:

I – Por iniciativa do contratado, devendo este comunicar a Secretaria de Educação e Esporte com, no mínimo, 20 (vinte) 
dias de antecedência;

II – Unilateralmente, pela administração, decorrente de conveniência administrativa ou no retorno do titular ao cargo.

III – Por insuficiência de desempenho profissional

IV – Por não participação na Formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte;

13.7.1 O não cumprimento do prazo estabelecido no inciso I deste artigo, ficará o contratado impedido de retornar com 
novo contrato na Secretaria Municipal de Educação e Esporte no mesmo ano letivo. e de participar do processo seletivo 
para o ano subseqüente.

13.8 Para fins de formalização do contrato, é OBRIGATÓRIA a apresentação de cópia legível dos seguintes documentos:

I – 1 foto 3 x 4

II – Cópia de: CPF, RG, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certificado de Re-
servista (Masculino), Comprovante de Residência, Comprovante de Escolaridade, Número de PIS/PASEP.

III – Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos

IV – Cartão de vacina de filhos menores de 07 anos

V – Declaração da escola dos filhos menores de 14 anos

VI – Atestado Admissional.

13.8.1 Para fins de atestado admissional o candidato deverá apresentar os exames médicos especificados abaixo.

- Hemograma completo

- Parasitológico

- Urina Rotina

- VDRL

- HBSAG
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- Raio X da Coluna com laudo (conforme a função).

3.8.2 Correrá por conta do candidato a realização de todos os exames necessários e a apresentação dos mesmos no prazo 
determinado.

13.8.3 O prazo de apresentação dos exames ao médico do trabalho da municipalidade será determinado por ocasião da 
escolha de vagas.

13.9 Os candidatos que mantiveram vínculo com a Prefeitura Municipal de Domingos Martins no ano de 2016 ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos relacionados nos itens I a III, salvo se ocorreu alteração em algum documento 
no referido período.

13.10 – Os candidatos que escolherem vaga na chamada descrita no item 12.2 deverão apresentar todos os docu-
mentos para a contratação até o dia 31 de janeiro de 2017, sem os quais não será formalizado o contrato.

13.10.1 – Nas novas chamadas para preenchimento de vagas no decorrer do ano de 2017, será agendada a data para 
apresentação da documentação referente ao item 13.8.

13.11 O não comparecimento para realização do atestado admissional e a não apresentação da documentação no prazo 
determinado implicará na ELIMINAÇÃO do candidato neste processo seletivo, ficando a vaga aberta para nova chamada.

13.12 Caso o candidato não assuma exercício na unidade de ensino na data estabelecida por ocasião da escolha, perderá 
o direito à vaga e será AUTOMATICAMENTE ELIMINADO do processo seletivo e ficará impedido de se inscrever para 
novo processo seletivo por prazo de 01 (um ano), salvo em casos dispostos nos Incisos III, IV e alíneias “a”, “b”, “c”, “d” 
e “e” do Inciso X do Artigo 155, da Lei Municipal nº 2137/2008, que deverão ser justificadois mediante documento com-
probatório no prazo de 24 horas.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados das ações e etapas do Processo 
Seletivo.

14.2 Todas as publicações referente a este Processo serão divulgadas no site www.domingosmartins.es.gov.br, no link 
Processo Seletivo.

14.3 O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao local determinado para escolha de vaga, 
poderá fazê-lo através de procurador legalmente habilitado.

14.3.1 O procurador deverá apresentar, no ato da escolha, procuração com firma reconhecida e documento de identidade 
com foto.

14.4 O candidato ou seu representante legalmente habilitado que não estiver presente no momento em que for chamado 
para escolha das vagas, conforme classificação, poderá efetuar sua escolha, se ainda houver vaga, após a chamada de 
todos os classificados, seguindo a ordem de classificação dos retardatários.

14.7 O contratado deverá participar de todas as atividades promovidas pela Unidade de Ensino ou pela Secretaria Muni-
cipal de Educação e Esporte, desde que relacionadas aos interesses educacionais.

14.8 Será de responsabilidade do corpo técnico-administrativo da Unidade de Ensino ou da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Esporte, conforme o caso, a supervisão direta e contínua do desempenho do contratado nos termos deste Edital.

14.9 O contratado será submetido à avaliação, quando serão observados os seguintes critérios: desempenho, 
assiduidade, entrega de tarefas, pontualidade, documentação exigida pela escola ou Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte.

14.10 O critério de assiduidade será fundamental na avaliação mencionada no item 14.9

http://WWW.domingosmartins.es.gov.br
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14.11 Obrigatoriamente, o contratado deverá participar da formação oferecida pela SECEDU salvo nos afastamentos e 
licenças previstas na Legislação Municipal e legislação análoga.
14.11.1– A não participação poderá implicar na rescisão do contrato e nas penalidades previstas na legislação.

14.12 Constatado qualquer descumprimento por parte do candidato às normas deste Edital, em qualquer fase do proces-
so, inclusive na formalização dos atos, o mesmo estará sujeito à anulação de todas as etapas já procedidas e cancelamen-
to da inscrição, estando devidamente eliminado do processo durante o ano letivo de 2017.

14.13 O candidato selecionado poderá, a qualquer tempo, ter sua inscrição cancelada ou seu contrato rescindido por 
apresentação de documentos falsos, sendo responsabilizado civil e criminalmente pela ação.

14.14 A classificação neste processo seletivo simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, mas apenas a 
expectativa de ser convocado seguindo rigorosa ordem de classificação.

14.15 – De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de Domingos Martins o foro competente para 
julgar as demandas judiciais decorrentes deste processo seletivo.

14.16 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela Comissão Organizadora e Julgadora 
do Processo Seletivo, cujas decisões serão apresentadas à Secretária Municipal de Educação e Esporte.

14.17 Este edital poderá ser prorrogado para um período igual ao de sua Vigência.

Domingos Martins – ES, 27 de dezembro de 2016.

Comissão Organizadora:

Fernanda Rodrigues Neves Reinholtz

Gilsara Gonçalves Guarnier Astori- Presidente

Lesly Bohning Waiandt

Maria Cristina Krohling Mayer

ANEXO I

PRÉ-REQUISITO, FUNÇÕES E CURSOS ACEITOS PARA PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PRO-
FISSIONAL

CARGO PRÉ-REQUISITO
FUNÇÕES ACEITAS PARA PON-

TUAÇÃO EM EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL

CURSOS ACEITOS PARA PONTUAÇÃO EM 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Técnico de Ser-
viços Públicos 
/ Auxiliar de 

Creche

Ensino Médio Completo 
acrescido de:

Curso na área de Educa-
ção Infantil de, no míni-
mo, 40 horas

ou

Curso de Magistério

ou

Cursando Pedagogia 
(concluído, no mínimo, o 
1º período).

Atuação em serviços de:

– auxiliar de creche

– professor de educação infantil

– berçarista

– cuidador em creche

1. Cursos relacionados a Relações Humanas, Le-
gislação educacional, Cursos de Educação Infantil 
(exceto o obrigatório como pré-requisito), Cursos 
de Primeiros Socorros

2. Cursos na área Educacional

3. Cursos de Auxiliar de Creche, Berçarista ou 
Cuidador.

4. Nível Superior na área Educacional

5. Certificado de Pós-Graduação no nível de Espe-
cialização LATO SENSU de acordo com a Resolu-
ção Nº 01/2007- CNE na área da Educação.
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Técnico de Ser-
viços Públicos 
/ Auxiliar de 

Secretaria Es-
colar

Ensino Médio Completo 
acrescido de curso de:

Curso de Informática: 
Windows, Word, Excel e 
Internet de, no mínimo, 
70 horas no total.

Atuação em serviços de:

- Secretária Escolar

- Auxiliar de Secretaria Escolar

1. Cursos de Redação, Informática – Office, in-
ternet, sistemas (exceto o obrigatório como pré-
-requisito), Almoxarifado, Recursos Humanos, 
Relações Humanas, Administração, Legislação 
Educacional, Secretariado, Arquivo, Atendimento.

2. Cursos relacionados à área educacional

3. Curso de Secretaria Escolar

4. Nível Superior na área de Pedagogia, Adminis-
tração, Contabilidade, Economia, Recursos Huma-
nos..

5. Certificado de Pós-Graduação no nível de Es-
pecialização LATO SENSU de acordo com a Re-
solução Nº 01/2007- CNE na área da Educaçã, 
Administração, Contabilidade, Economia, Recursos 
Humanos.

Técnico de Ser-
viços Públicos 
/ Auxiliar de 
Atividades

Educacionais - 
Esportes

Ensino Médio Completo 
acrescido de:

Curso na área esportiva 
com carga horária míni-
ma total de 70 horas,

Ou cursando Gradua-
ção em Educação Física 
(concluído, no mínimo, o 
1º período).

Atuação em serviços de:

- atividades esportivas

1. Cursos relacionados a atividades esportivas, 
recreação, lazer, primeiros socorros

2. Cursos relacionados à área educacional

3. Nível Superior em Educação Física ou Pedago-
gia

4. Certificado de Pós-Graduação no nível de Es-
pecialização LATO SENSU de acordo com a Re-
solução Nº 01/2007- CNE em Educação Física ou 
Pedagogia.

Técnico de 
Serviços Públi-
cos / Auxiliar 
de Atividades 
Educacionais 

– Atendimento 
Educacional 

Especializado

Ensino Médio Completo 
acrescido de:

Curso na área de Edu-
cação Especial/Inclusiva 
de, no mínimo, 80 horas

ou

cursando Pedagogia 
(concluído, no mínimo, o 
1º período)

Atuação em serviços de:

– auxiliar de atendimento educacio-
nal especializado

– cuidador na área de atendimento 
educacional especializado

– professor de atendimento educa-
cional especializado

1. Cursos relacionados a Relações Humanas, Le-
gislação Educacional,

2. Cursos de Educação Inclusiva/Especial

3. Cursos na área Educacional

4. Cursos de Primeiros Socorros

5. Cursos como Cuidador

6. Nível Superior na área Educacional

7. Certificado de Pós-Graduação no nível de Espe-
cialização LATO SENSU de acordo com a Resolu-
ção Nº 01/2007- CNE na área da Educação.

ANEXO I (CONTINUAÇÃO)

PRÉ-REQUISITO, FUNÇÕES E CURSOS ACEITOS PARA PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PRO-
FISSIONAL

CARGO PRÉ-REQUISITO
FUNÇÕES ACEITAS PARA 

PONTUAÇÃO EM EXPERIÊN-
CIA PROFISSIONAL

CURSOS ACEITOS PARA PONTUAÇÃO EM QUALI-
FICAÇÃO PROFISSIONAL

Técnico de Ser-
viços Públicos 
/ Auxiliar de 
Atividades

Educacionais 
-Artes

Ensino Médio Completo 
acrescido de:

Curso na área de Artes 
Visuais (pintura em te-
cido, pintura em tela, 
bordado e artesanato em 
geral) de, no mínimo, 80 
horas

ou

Graduação na área de 
Artes (concluído, no mí-
nimo, o 1º período)

Atuação em serviços de:

– professor de arte

– auxiliar de atividades educa-
cionais na área de artes

– Instrutor em projetos edu-
cacionais ou sociais na área de 
artes ou artesanato

1. Cursos relacionados a Relações Humanas

2. Cursos na área Educacional.

3. Cursos na área de Artes ou Artesanato

4. Nível Superior na área Educacional ou relacionado 
a Artes.

5. Certificado de Pós-Graduação no nível de Especia-
lização LATO SENSU de acordo com a Resolução Nº 
01/2007- CNE na área da Educação ou das Artes.



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 91

ANEXO II

TÍTULOS Pon-
tos

01

1 - CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR
1.1 Certificado de Pós-Graduação no nível de Especialização LATO SENSU, de acordo com a Resolução Nº 01/2007- 
CNE na área do Magistério. 28

1.2 Graduação devidamente registrado no MEC conforme artigo 48 da LDB n° 9394/96 24

02

CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA oferecido pela SECEDU ou CURSO DE EDUCAÇÃO NO CAMPO oferecido 
pela SECEDU em parceria com a UFES, concluído no período de janeiro/2012 a dezembro/2016

2.1 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 160 h 12
2.2 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 120 h 10
2.3 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 80 h 08
2.4 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 40 h 04

03

3 - CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA oferecido pelo FNDE/MEC/IFES/MEPES/UFES concluído no perío-
do de janeiro/2012 a dezembro/2016

3.1 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 160 h 8
3.2 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 120 h 6
3.3 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 80 h 4
3.4 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 40 h 2

04
4. CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA oferecido pelo SEBRAE/SENAR/GAZETA DA NA SALA DE AULA em 

parceria com a SECEDU, concluído no período de janeiro/2012 a dezembro/2016
4.1 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 60 h 3

05

5 - CURSOS oferecidos por Órgãos Públicos e cursos livres na área pleiteada, concluído no período de janei-
ro/2012 a dezembro/2016

5.1 Certificado na área pleiteada com carga horária mínima de 160h 4
5.2 Certificado na área pleiteada com carga horária mínima de 120h 3
5.3 Certificado na área pleiteada com carga horária mínima de 80h 2
5.4 Certificado na área pleiteada com carga horária mínima de 40h 1

06

6 – EVENTO EDUCACIONAL
6 - Certificado ou Declaração de participação como cursista em Palestras, Seminários, fóruns ou eventos similares 
ministrados por instituições credenciadas e autorizadas pelo MEC/CEE, ou por Secretarias de Educação, e Secretarias 
do Município de Domingos Martins, realizados no período de janeiro/2012 a dezembro/2016.

1

07
7 – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO MUNICIPAL

7 - Declaração de participação por, no mínimo 1 ano, em Conselhos Municipais da Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte ou em Conselho Escola/AEC. 1

OBS.: 1. O candidato deverá apresentar os títulos conforme o cargo escolhido (de acordo com a especificação constante 
no anexo I)

2. Não poderá ser utilizado para pontuação o curso que foi utilizado como pré-requisito.

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO/SECEDU Nº 002/2015

DESISTÊNCIA DE VAGA ESCOLHIDA

Eu, _______________________________________________________________________

(nome do candidato)

portador do CPF (ou RG) n° ___________________________________________________

solicito desistência da vaga descrita abaixo, referente ao Processo Seletivo/SECEDU n° 002/2015, a partir de ___ de 
_____________________ de ____.

Cargo:
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Vaga Escolhida:

Carga Horária:

Domingos Martins – ES, ____ de __________________ de ______

Assinatura legível

EXTRATO SECEDU
Publicação Nº 69858

ERRATA CHAMADA PÚBLICA 001/2016

Publicação Nº 69563

Errata – Chamada Pública 001/2016 – EMEF Luiz Pianzola. 
A Associação Escola Comunidade da EMEF Luiz Pianzola, 
através da sua Presidente: Adriana Canal torna pública a 
errata da Chamada Pública 001/2016 referente à aquisição 
de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar, 
publicado no dia 29 de dezembro de 2016, localizada na 
Página 177.

Onde se lê: “COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RU-
RAIS DE DOMINGOS MARTINS”

Leia-se: “JOSÉ ERILDO GRECCO”

PUBLICAÇÃO DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚ-
BLICO

Publicação Nº 69805

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PER-
MISSÃO DE USO BENS MÓVEIS E IMÓVEL .

PERMITENTE: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS – ES.

PERMISSIONÁRIO: RAFAELA LOSS MULLER GOMES 
09222665732

Objeto: Prorrogação do Contrato de Permissão de Uso de 
Bens Móveis e Imóveis, que tem como objeto a presente 
Concessão de Uso de Bem Público Municipal, dando sequ-
ência a Contratos estabelecidos por Administrações ante-
riores, tem como objetivo um módulo comercial destinado 
exclusivamente para a atividade de lanchonete, localizado 
na Praça Arthur Gerhardt, cujo módulo vem sendo ocu-
pado pela CONCESSIONÁRIA há mais de 16 (dezesseis) 
anos.

Vigência: 01 de janeiro de 2017 à 31 de maio de 2017.

Domingos Martins-ES, 29 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADES
Publicação Nº 69868

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita:

Processo de Inexigibilidade nº 90/2016.

Contratado: TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME

Objeto: Contratação da empresa TOP PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME representante exclusiva da " EDSON 
MINEIRO E GOIANO" que fará 01 (uma) apresentação no 
Réveillon 2016/2017 na sede, neste Município.

Prazo de execução: 31/12/2016

Valor: R$12.000,00

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

Processo de Inexigibilidade nº 91/2016.

Contratado: TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME

Objeto: Contratação da empresa TOP PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME representante exclusiva do " TRIO 
NOVA ONDA" que fará 01 (uma) apresentação no Réveillon 
2016/2017 na sede, neste Município.

Prazo de execução: 31/12/2016

Valor: R$8.000,00

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

Processo de Inexigibilidade nº 92/2016.

Contratado: TOP PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME

Objeto: Contratação da empresa TOP PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME representante exclusiva da Banda 
"SAMBANEJO " que fará 01 (uma) apresentação no Ré-
veillon 2016/2017 na sede, neste Município.

Prazo de execução: 31/12/2016

Valor: R$9.000,00

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

Martins-ES, 29 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal
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Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 216, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69882

PORTARIA Nº 216, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Define horário especial de funcionamento no dia 30 de de-
zembro de 2016.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
XXIX, do art. 39, inciso XII e XXI do Regimento Interno, 
combinado com o art. 28, § 5º da Lei Complementar nº 4, 
de 29 de agosto de 2007, RESOLVE:

Art. 1º No dia 30 de dezembro de 2016 a Câmara fun-
cionará excepcionalmente das 8 às 11h30 horas, devendo 
todos os servidores cumprir a referida jornada.

Parágrafo único: A redução do horário conforme disposto 
no presente artigo é devido às confraternizações de Fim 
de Ano.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

PORTARIA Nº 217, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69883

PORTARIA Nº 217, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016

Concede férias ao servidor Emerson Endlich Araripe Melo.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder ao servidor Emerson Endlich Araripe 
Melo, detentor do cargo efetivo de Advogado Legislativo, 
matrícula nº 445, 12 (doze) dias de férias regulamentares 
a partir de 6 de janeiro de 2017, referente ao período aqui-
sitivo 2014/2015, de acordo com o que preceitua o art. 
110 e seus parágrafos da Lei Complementar nº 4/2007 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Domin-
gos Martins).

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de dezembro 
de 2016.

ROGÉRIO LUIZ KRÖHLING

Presidente

Guarapari

Prefeitura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 150/ 
2016

Publicação Nº 70015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 150/ 
2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, e 
a empresa GV Pirotecnia LTDA. Processo n° 00107/2016, 
sendo objeto: Realização de show pirotécnico para atender 
ao evento réveillon 2016/2017, de acordo com as especifi-
cações contidas no ANEXO I, o presente contrato tem valo 
de R$ 48.050,00, assinado em 29/12/2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 
151/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/

ES, e a empresa T.A.Araujo Shopping dos Fogos - ME. Pro-
cesso n° 00107/2016, sendo objeto: Realização de show 
pirotécnico para atender ao evento réveillon 2016/2017, 
de acordo com as especificações contidas no ANEXO I, o 
presente contrato tem valo de R$ 48.050,00, assinado em 
29/12/2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

DECRETO 586/2016
Publicação Nº 70017

Decreto nº. 586/2016 - Fica reajustada a “tarifa” do 
Transporte Coletivo Regular do Município de Guarapari, 
passando o valor unitário a ser fixado em R$ 2,80 (dois 
reais e oitenta centavos).
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Decreto nº. 589/2016 - EXONERA, “a pedido”, a se-
nhora SUÉLEN ORLETTI MORAIS, do cargo de provi-
mento em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO - PC 1, 
da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Decreto nº. 590/2016 - EXONERA, “a pedido”, a se-
nhora TATIZES DE OLIVEIRA PIVETA, do cargo de 
provimento em comissão de SUBGERENTE DE FORMA-
ÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO - PC 3, da 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Decreto nº. 591/2016 - Concede REDUÇÃO DE CARGA 
HORÁRIA de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas e 
REDUÇÃO DE SALÁRIO PROPORCIONAL, à servidora 
ANGELA MARIA DE SOUZA LINO NASCIMENTO, apro-
vada no Concurso Público, Edital nº 001/2009, para ocupar 
o cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL 
I – ASO1 - CÓDIGO III, na função de COZINHEIRO.

SEDEC - PERMISSÃO DE USO
Publicação Nº 69956

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO BANHEIROS E DU-
CHAS DA PRAIA DO MORRO (CONJUNTO Nº. 07)

PERMITENTE: ORLY GOMES DA SILVA

INTERVENIENTE: PRESIDENTE DA ASSOCIÇÃO DE 
QUIOSQUEIROS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. SR. OS-
MAR JOSÉ RIANI.

PERMISSIONÁRIO: FRANCISCO DO NASCIMENTO AL-
VARENGA

PRAZO: 15 (quinze) meses improrrogáveis, contados a 
partir da assinatura do presente termo.

Datado de assinatura: 24/11/2016.

SEDEC - PERMISSÃO DE USO
Publicação Nº 69959

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE PERMISSÃO DE USO BANHEIROS E DU-
CHAS DA PRAIA DO MORRO (CONJUNTO Nº. 03)

PERMITENTE: ORLY GOMES DA SILVA

INTERVENIENTE: PRESIDENTE DA ASSOCIÇÃO DE 
QUIOSQUEIROS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. SR. OS-
MAR JOSÉ RIANI.

PERMISSIONÁRIO: FERNANDO JOSÉ DE SOUZA CAPIS-
TRANO

PRAZO: 15 (quinze) meses improrrogáveis, contados a 
partir da assinatura do presente termo.

Datado de assinatura: 24/11/2016.

SEMAD - PORTARIA/GAB Nº. 320/2016 E OUTROS
Publicação Nº 70011

PORTARIA/GAB Nº. 320/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de se apurar os fatos narra-
dos no Processo Administrativo nº. 22134/2015, que mo-
tivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo 
Municipal para abertura de Sindicância;

Considerando que fatos dessa natureza devem ser rigoro-
samente apurados para que haja organização, transparên-
cia e moralização no serviço público, possibilitando inclusi-
ve, se for o caso, a punição dos responsáveis por atos não 
condizentes com a função pública;

Considerando, enfim, o que mais consta no referido pro-
cesso, e que tais medidas visam atender aos anseios da-
queles que acreditam na transparência, moralidade e im-
pessoalidade no serviço público, princípios que norteiam a 
atual Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PRO-
CESSO DE SINDICÂNCIA, para apuração, nos termos 
constantes no artigo 161, da Lei 1278/91 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das de-
núncias narradas através do Processo Administrativo nº. 
22134/2015.

Art. 2° - Ficam designados os servidores MONALISA DE 
ATAYDE VIEIRA, matrículas nºs 17034-8/1 e 224374-
1/1, CARLOS SÉRGIO DIAS PARANHOS MARQUES, 
matrícula nº 13.700-6 e JOÃO GUILHERME FARIA DA 
CRUZ, matrícula nº 11328-0, todos funcionários efetivos, 
lotados respectivamente na Secretaria Municipal da Edu-
cação, Secretaria Municipal de Administração e Secretaria 
Municipal de Fiscalização, para comporem a respectiva CO-
MISSÃO PROCESSANTE, sob a presidência da primeira.

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE
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Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Gua-
rapari, Estado do Espírito Santo, aos 27 (vinte e sete) dias 
do mês de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis).

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA/GAB Nº. 321/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de se apurar os fatos narra-
dos no Processo Administrativo nº. 18633/2015, que mo-
tivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo 
Municipal para abertura de Sindicância;

Considerando que fatos dessa natureza devem ser rigoro-
samente apurados para que haja organização, transparên-
cia e moralização no serviço público, possibilitando inclusi-
ve, se for o caso, a punição dos responsáveis por atos não 
condizentes com a função pública;

Considerando, enfim, o que mais consta no referido pro-
cesso, e que tais medidas visam atender aos anseios da-
queles que acreditam na transparência, moralidade e im-
pessoalidade no serviço público, princípios que norteiam a 
atual Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PRO-
CESSO DE SINDICÂNCIA, para apuração, nos termos 
constantes no artigo 161, da Lei 1278/91 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das de-
núncias narradas através do Processo Administrativo nº. 
18633/2015.

Art. 2° - Ficam designados os servidores MONALISA DE 
ATAYDE VIEIRA, matrículas nºs 17034-8/1 e 224374-
1/1, CARLOS SÉRGIO DIAS PARANHOS MARQUES, 
matrícula nº 13.700-6 e JOÃO GUILHERME FARIA DA 
CRUZ, matrícula nº 11328-0, todos funcionários efetivos, 
lotados respectivamente na Secretaria Municipal da Edu-
cação, Secretaria Municipal de Administração e Secreta-
ria Municipal de Fiscalização, para comporem a respectiva 
COMISSÃO PROCESSANTE, sob a presidência da primei-
ra.

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE

Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Gua-
rapari, Estado do Espírito Santo, aos 27 (vinte e sete) dias 
do mês de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis).

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

PORTARIA/GAB Nº. 322/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de se apurar os fatos narra-
dos no Processo Administrativo nº. 6749/2014, que mo-
tivou a solicitação de autorização ao Chefe do Executivo 
Municipal para abertura de Sindicância;

Considerando que fatos dessa natureza devem ser rigoro-
samente apurados para que haja organização, transparên-
cia e moralização no serviço público, possibilitando inclusi-
ve, se for o caso, a punição dos responsáveis por atos não 
condizentes com a função pública;

Considerando, enfim, o que mais consta no referido pro-
cesso, e que tais medidas visam atender aos anseios da-
queles que acreditam na transparência, moralidade e im-
pessoalidade no serviço público, princípios que norteiam a 
atual Administração Pública.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizada a INSTAURAÇÃO DE PRO-
CESSO DE SINDICÂNCIA, para apuração, nos termos 
constantes no artigo 161, da Lei 1278/91 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Guarapari, das de-
núncias narradas através do Processo Administrativo nº. 
6749/2014.

Art. 2° - Ficam designados os servidores MONALISA DE 
ATAYDE VIEIRA, matrículas nºs 17034-8/1 e 224374-
1/1, CARLOS SÉRGIO DIAS PARANHOS MARQUES, 
matrícula nº 13.700-6 e JOÃO GUILHERME FARIA DA 
CRUZ, matrícula nº 11328-0, todos funcionários efetivos, 
lotados respectivamente na Secretaria Municipal da Edu-
cação, Secretaria Municipal de Administração e Secreta-
ria Municipal de Fiscalização, para comporem a respectiva 
COMISSÃO PROCESSANTE, sob a presidência da primei-
ra.

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º - Revogam – se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE
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Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de Gua-
rapari, Estado do Espírito Santo, aos 27 (vinte e sete) dias 
do mês de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis).

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

SEMED - ADITIVO CONTRATO Nº 018/2016
Publicação Nº 70005

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviço nº. 018/2016, firmado entre o município 
de Guarapari/ES e a empresa CONSTRUTORA ZANETTI 
LTDA - ME, em atendimento a Secretaria Municipal da 
Educação – SEMED. Fica prorrogado o prazo de vigência 
do contrato pelo período de 06 (seis) meses contados a 
partir de 21/01/2017, conforme justificativas constantes 
no processo nº. 19970/2016.

Guarapari, 20 dezembro de 2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

SEMED - ADITIVO CONTRATO Nº 018/2016
Publicação Nº 69918

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço nº. 018/2016, firmado entre o município de Gua-
rapari/ES e a empresa CONSTRUTORA ZANETTI LTDA 
- ME, em atendimento a Secretaria Municipal da Educação 
– SEMED. Fica acrescido o valor de R$ 83.268,42 (oitenta 
e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e 
dois centavos), sobre o valor global do contrato, conforme 
justificativas constantes no processo nº. 14906/2016.

Guarapari, 28 de dezembro 2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

SEMED - ADITIVO CONTRATO Nº 664/2009
Publicação Nº 69857

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº. 
009/2009, firmado entre o município de Guarapari/ES e 
o Sr. VALDEMIR PESTANA, em atendimento a Secretaria 
Municipal da Educação – SEMED. Fica prorrogado o prazo 
de vigência do contrato até 01/01/2018, com valor mensal 
de R$ 3.305,93 (três mil, trezentos e cinco reais e noventa 
e três centavos), conforme justificativas acostadas no Pro-
cesso nº. 21025/2016.

ORLY GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

SEMED - CONTRATO Nº 144/2016 
Publicação Nº 69926

Contrato nº. 144/2016, objeto:

visa a contratação de empresa especializada em forneci-
mento e instalação de forro PVC, para atender as Escolas 
e CEMEIS Municipais, firmado entre o município de 
Guarapari/ES e a 3 ESTRELAS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - EPP, em atendimento a Secretaria Municipal da 
Educação, com prazo de vigência de 03 (três) meses, con-
tados a partir da assinatura do contrato, com valor global 
de R$ 115.999,98 (cento e quinze mil, novecentos e no-
venta e nove reais e noventa e oito centavos). Processo 
nº. 19213/2016, Pregão Presencial nº. 034/2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

SEMSA - RESULTADO FINAL DE PE
Publicação Nº 69797

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. 098/2016

PROCESSO Nº. 17146/2016

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de materiais 
para coleta de exame Papanicolau visando atender ao 
Programa Saúde da Mulher, em conformidade com quan-
tidades e especificações contidas no Anexo I do presente 
Edital.

Lote 1 – Deserto;

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG - SEMSA

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
N° 001/2016

Publicação Nº 70009

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
N° 001/2016, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARA-
PARI/ES, (PERMITENTE) e EDNA MEDEIROS ROCHA – ME 
9 PERMISSIONÁRIO). Processo n° 20.957/2016, sendo 
objeto: Permissão de uso, com pagamento anual de ou-
torga, para fins de veiculação de publicidade, através de 
painel de Lei, com até 4,0 metros de largura por até 4,0 
metros de altura em local a ser instalado numa altura en-
tre 4 e 5 metros do chão, a presente permissão terá vi-
gência de 60 meses a contar da data assinatura, assinado 
em 28/12/2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal
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DE FORNECIMENTO N° 149/2016, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, e a empresa Posto Praia 
de Santa Monica LTDA. Processo n° 18.891/2016, sendo 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, confor-
me solicitação das Secretarias Municipais de Administra-
ção e Gestão de Recursos Humanos - SEMAD, de Educação 
– SEMED e da Saúde – SEMSA, o presente contrato tem 

valor de R$ 2.279.129,00 (dois milhões duzentos e 
setenta e nove mil cento e vinte e nove reais), assi-
nado em 29/12/2016.

Orly Gomes da Silva

Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

EXTRATO DE ADITIVO 004 CONTRATO 008/2013
Publicação Nº 69987

EXTRATO DE CONTRATO

(Aditivo nº 004 do Contrato Administrativo nº 008/2013)

Processo Administrativo nº 2204/2016

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES

Contratada: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARES LTDA

Objeto: Serviços de cessão de sistemas de gestão pública.

Valor: R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais)

Prazo: Prorrogado por 07 (sete) meses, conforme permis-
sivo legal disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei Federal 
nº 8.666/93.

Data da Assinatura: 29/12/2016

CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA

PRESIDENTE DA CPL

EXTRATO DE ADITIVO 004 CONTRATO 012/2013
Publicação Nº 69991

EXTRATO DE CONTRATO

(Aditivo nº 004 do Contrato Administrativo nº 012/2013)

Processo Administrativo nº 2.201/2016

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES

Contratada: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Objeto: Serviços de tecnologia da informação.

Valor: R$25.340,00 (vinte e cinco mil trezentos e quaren-
ta reais)

Prazo: Prorrogado por 07 (sete) meses, conforme permis-
sivo legal disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei Federal 
nº 8.666/93.

Data da Assinatura: 29/12/2016

CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA

PRESIDENTE DA CPL

EXTRATO DO ADITIVO 002 AO CONTRATO 001/2015
Publicação Nº 69925

EXTRATO DE CONTRATO

(Aditivo nº 002 do Contrato de Locação nº 001/2015)

Processo Administrativo: nº 2618/2016

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES

Contratada: MJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA

Objeto: Locação de um imóvel composto pelas lojas 05, 
06 e 07 do Edifício Solar Mariz, com área útil de 482,70m² 
(quatrocentos e oitenta e dois metros e setenta centíme-
tros quadrados), sito à Rua Simplício Almeida Neto, nº 74, 
Centro desta Cidade de Guarapari.

Valor: R$61.000,00 (sessenta e um mil reais)

Prazo: Prorrogado por 05 (cinco) meses.

Data da Assinatura: 29/12/2016

CLAUDIA COSTA CALENTI SUELA

PRESIDENTE DA CPL



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 98

inStituto de PrevidênCia doS ServidoreS do muniCíPio de guaraPari

RELATÓRIO DO ACERVO PATRIMONIAL DO IPG - 2016
Publicação Nº 70000

COMISSÃO INTERNA DE PATRIMÔNIO

RELATÓRIO 2016

Em cumprimento a PORTARIA / IPG Nº 069 de 23 de dezembro de 2016, a qual constitui a COMISSÃO INTERNA DE PA-
TRIMÔNIO encarregada de proceder o levantamento do acervo patrimonial, pertencente a esta Autarquia.

A comissão procedeu o levantamento dos bens listando todo o acervo patrimonial e classificando-o de acordo com o es-
tado de conservação, além da categorização como recuperável, irrecuperável e antieconômico, em concordância com a 
Instrução Normativa N° 002/2010, de 22 de julho de 2010.

• Recuperável – Quando sua recuperação for possível e orçar no máximo, a 50% (cinqüenta por cento) de seu valor de 
mercado;

• Irrecuperável – Quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características 
ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação;

• Antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, des-
gaste prematuro ou obsoletismo.

Portando, observando o que recomenda a referida Instrução, está comissão avaliou in loco a situação, estado de conser-
vação e necessidade de utilização dos referidos bens e classificou os que necessitam ser baixados do patrimônio desta 
Autarquia, de acordo com a tabela a seguir.

Item Descrição Valor Original (R$)
Patrimônio

IPG
Classificação

01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL MARCA HP OFFI-
CEJET 1610 R$ 910,00 000074 Irrecuperável e Antieco-

nômico

02 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL MARCA HP R$ 799,00 000091 Irrecuperável e Antieco-
nômico

Segue anexo o inventário atualizado em relatório extraído do Sistema de Controle de Patrimônio.

Conclusão:

Está comissão indica que se deva proceder à baixa dos bens de acordo com a Instrução Normativa N° 002/2010.

A mesma Instrução determina no Capitulo IV, artigo 6°, § 4°;

Capitulo IV – Da Baixa e da Alienação

§ 4º – Os bens móveis permanentes considerados inservíveis serão catalogados e doados ao Município de Guarapari, 
depois de cumpridas as exigências administrativas e amparada por Termo de Transferência Patrimonial, segundo art. 17, 
Inciso II, alínea “a” da Lei 8.666/1993, com posterior registro no Sistema de Gerenciamento Patrimonial.

Concomitantemente deverá ser realizada a baixa contábil dos itens baixados.

Indicação:
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Esta comissão solicita, caso haja necessidade, a substituição dos bens baixados além de sua imediata doação, pelo se-
guinte motivo:

- A Autarquia não possui depósito para guarda dos bens baixados.

É o relatório.

Guarapari / ES, 29 de dezembro de 2016.

VINICIUS RIBEIRO HOFFMANN

Presidente da Comissão

MARLENO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Membro

JACINTA MERIGUETE COSTA

Membro

TERMO DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL IPG X PMG - 2016
Publicação Nº 70003

TERMO DE TRANFERÊNCIA PATRIMONIAL

TERMO DE TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL, que entre si celebram, de um lado, o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG, representado por seu Diretor Presidente, e de outro lado, o 
Município de Guarapari, representado por seu Prefeito Municipal.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI / ES – IPG, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 02.970.007/0001-61, sediado na Rua Alencar Moraes de Rezende, 
55, bairro Jardim Boa Vista, neste Município de Guarapari / ES, neste ato representado pelo senhor Diretor Presidente, 
José Augusto Ferreira de Carvalho, brasileiro, solteiro, servidor público, portador da CI n.º 1.755.943 SSP/ES e ins-
crito no CPF sob o n.º 015.472.987-66, residente e domiciliado neste Município de Guarapari / ES, doravante denominado 
DOADOR, e de outro lado o Município de Guarapari, Estado do Espírito Santo, neste ato representado pelo senhor Prefeito 
Municipal, Orly Gomes da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da CI n.º 330.709 SSP/ES e inscrito no CPF 
sob o n.º 342.924.467-68, residente e domiciliado neste Município de Guarapari / ES, doravante denominado DONATÁ-
RIO, resolvem firmar o presente Termo de Transferência Patrimonial, de acordo com o Processo Administrativo IPG n.º 
132/2015, e, sob a forma e condições constantes das cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Transferência Patrimonial tem por objeto a doação dos bens móveis descritos abaixo, inservíveis 
para o funcionamento da Autarquia doadora conforme relatório elaborado pela Comissão Interna de Patrimônio, no valor 
patrimonial total de R$ 1.709,00 (um mil setecentos e nove reais), que resolve doá-los a título gratuito ao Município de 
Guarapari.

Item Descrição
Valor Original 

(R$)

Patrimônio

IPG
Classificação

01
IMPRESSORA MULTFUNCIONAL MARCA HP OFFICE-
JET 1610

R$ 910,00 000074
Irrecuperável e Antieconô-

mico

02 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL MARCA HP R$ 799,00 000091
Irrecuperável e Antieconô-

mico
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CLÁUSULA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito e as obrigações referentes 
aos bens referidos na cláusula anterior, em conformidade com os termos da Instrução Normativa IPG n.º 02/2010.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Quaisquer modificações das cláusulas e condições presentes neste termo, se necessárias, poderão se fazer através de 
termo aditivo, devidamente assinado pelas partes.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Os partícipes elegem o Foro da Comarca de Guarapari / ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste 
termo.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, obrigando-se ambas as partes a bem e fielmente cumpri-lo.

Guarapari / ES, 29 de dezembro de 2016.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI / ES – IPG

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

DIRETOR PRESIDENTE

DOADOR

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ORLY GOMES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

DONATÁRIO

TESTEMUNHAS:

Vinicius Ribeiro Hoffmann CPF.: 075.817.297-45 Graciela Vieira de Resende CPF.: 045.918.696-52
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Itarana

Prefeitura

DECRETO Nº 821/2016
Publicação Nº 69901

DECRETO Nº 821/2016

Suplementação por economia de dotações orçamentá-
rias no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, da Lei Orgânica 
Municipal.

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista 
para o exercício de 2016 – Câmara Municipal de Itarana/ES, a 
importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais), na seguinte 
dotação:

SUPLEMETAÇÃO

00001.000.01.0310031.2.001.3.3.90.36.000 Outros Servi-
ços Terceiros Pessoa Física. R$ 1.000,00

TOTAL R$1.000,00

ANULAÇÃO

00001.000.01.0310031.2.001.3.3.90.39.000 outros Servi-
ços Terceiros Pessoa Jurídica. R$ 1.000,00

TOTAL R$ 1.000,00

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assina-
tura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, 27 de dezembro 
de 2016.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 824/2016
Publicação Nº 69903

DECRETO Nº824/2016

Institui o Calendário de Pontos Facultativos e relaciona 
os Feriados no Município de Itarana no ano de 2017.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, 
no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do Art. 84 da 
Lei Orgânica do Município de Itarana.

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do Município de Itarana, o 
Calendário de Pontos Facultativos e relacionados os Feriados 
para o ano de 2017, na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º. O Calendário referido no Art. 1º poderá sofrer altera-
ções, caso ocorram novas definições relacionadas a feriados e 
pontos facultativos.

Art.3º. Excluem-se desta medida, os órgãos que trabalham 
em escala e que não admitem paralisação.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor no data de sua publica-
ção.

Itarana (ES), 28 de dezembro de 2016.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município

ANEXO ÚNICO - DECRETO Nº824/2016

CALENDÁRIO DE PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS 2017

1º de janeiro Confraternização Universal (Domingo) Ponto Facultativo
20 de janeiro São Sebastião (sexta-feira) Feriado Municipal
27 de fevereiro Ponto facultativo Carnaval (Segunda- feira) Ponto Facultativo
28 de fevereiro Carnaval (terça-feira) Feriado Nacional
13 de março Quinta feira santa (quinta-feira) Ponto Facultativo

14 de março
Sexta feira santa - Paixão de cristo (sexta-
feira)

Feriado Nacional

18 de abril
Emancipação politica do Município

(terça-feira)
Feriado Municipal

21 de abril Tiradentes (sexta-feira) Feriado nacional
01 de maio Dia do Trabalho (segunda-feira) Feriado nacional

24 de maio
Dia de Nossa Senhora Auxiliadora (quarta-
feira)

Feriado Municipal

14 de junho Corpus Christi (quinta-feira) Feriado Nacional
07 de setem-
bro

Independência do Brasil (quinta- feira) Feriado Nacional

12 de outubro Nossa Senhora Aparecida (quinta- feira) Feriado Nacional
31 de outubro Reforma Protestante (terça-feira) Feriado Municipal
02 de novem-
bro

Finados (quinta-feira) Feriado Nacional

15 de novem-
bro

Proclamação da República (quarta-feira) Feriado Nacional

25 de dezem-
bro

Natal (segunda-feira) Feriado Nacional
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PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA PAAI 2017
Publicação Nº 69897

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) 2017

A Unidade Central de Controle Interno do Município de Itarana/ES, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei 
Municipal nº 1.048/2013, bem como o Decreto nº 410/2013,

CONSIDERANDO, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas 
normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica 
do Município e demais legislações, bem como as normas específicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – 
TCEES;

CONSIDERANDO que a Instrução Normativa SCI nº 02/2014, disciplina os procedimentos para realização de auditoria 
interna e apresenta o Manual Técnico de Auditoria Interna a ser aplicado no âmbito do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO que o Sistema de Controle Interno deve utilizar como uma de suas técnicas de trabalho, para a conse-
cução de suas finalidades, a auditoria interna;

CONSIDERANDO que as atividades de competência do Controle Interno do Município terão como enfoque principal a ava-
liação da eficiência e eficácia dos procedimentos de controle adotados nos diversos sistemas administrativos, pelo órgão 
central e unidades responsáveis, bem como o controle de legalidade dos demais atos inseridos no PAAI/2017 e sujeitos 
à auditagem cujos resultados serão consignados em relatório contendo prováveis recomendações para o aprimoramento 
de tais controles;

CONSIDERANDO que o Manual de Auditoria Interna, o documento que orienta as normas para as Auditorias Internas, 
especificará os procedimentos e metodologia de trabalho a serem observados pela Unidade Central de Controle Interno;

CONSIDERANDO que o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, é o instrumento de planejamento para a execução de 
auditorias para o exercício de 2017, visando atender ao Plano de Ação para a implementação do Sistema de Controle In-
terno neste Município;

RESOLVE:

Art. 1º Apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI da Prefeitura Municipal de Itarana/ES, para o exercício de 
2017, que consiste na análise e verificação quanto aos procedimentos a serem seguidos, tendo como referência as Ins-
truções Normativas já implementadas pela Administração, e demais normas legais referentes aos respectivos pontos de 
controle, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Art. 2º Estabelecer que os procedimentos da auditoria interna sejam executados pela Unidade Central de Controle In-
terno, auxiliado pelos agentes de controle interno e/ou servidores requisitados de outros órgãos, através de projetos de 
auditoria em observância ao Plano Anual De Auditoria Interna.

Art. 3º Designar a Unidade Central de Controle Interno como responsável pela execução e controle das atividades de 
auditoria interna, a auditar os Sistemas Administrativos do Poder Executivo do Município de Itarana/ES em que, de acordo 
com Resolução nº 227/2011, do TCEES e o Plano de Ação Municipal, foram implementadas as Instruções Normativas de 
procedimentos e rotinas.
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Art. 4º Expor o objetivo da Auditoria Interna para o ano de 2017, tendo como finalidade o assessoramento à Administra-
ção Pública, no desempenho de suas funções e responsabilidades, que visa:

I - Avaliar o cumprimento dos procedimentos elencados nas Instruções Normativas dos Sistemas Administrativos, imple-
mentadas até o ano de 2016;

II - Avaliar, sob o aspecto da legalidade, os atos sujeitos à auditagem;

III - Recomendar e sugerir ações corretivas para os problemas detectados.

Art. 5º Apresentar as Atividades Previstas para o PAAI/2017, bem como os moldes a serem empregados para sua con-
secução.

Art. 6º Os sistemas administrativos a serem auditados no ano de 2017 serão: Sistema de Administração de Recursos 
Humanos - SRH; Sistema de Educação – SEC e Sistema de Saúde Pública - SSP.

Art. 7º O tipo de auditoria a ser aplicado será a Auditoria ordinária ou regular e sua modalidade de aplicação será a Au-
ditoria de Conformidade e Legalidade de acordo com o item 6.2.2 do Manual de Auditoria da Prefeitura do Município de 
Itarana.

Art. 8º Os objetos de análise pela auditoria interna acerca de cada sistema administrativo serão aqueles descritos no 
cronograma de atividades que compõe o Anexo Único deste plano.

Art. 9º Os trabalhos de auditoria interna objetivam verificar a legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia das rotinas 
internas e procedimentos de controle adotados nas Instruções Normativas dos Sistemas Administrativos implantados até 
o ano de 2016, bem como a apresentação de sugestões para o seu aprimoramento.

Art. 10. Com o intuito de analisar os procedimentos previstos nas Instruções Normativas referente aos Sistemas Admi-
nistrativos implantados poderão ser adotadas as seguintes técnicas ou métodos de auditoria – sem prejuízo de qualquer 
outro que se fizer necessário:

I - Entrevista/Inquirição – formulação de pergunta escrita ou oral ao pessoal da unidade auditada ou vinculados, para 
obtenção de dados e informações;

II - Análise documental/Comprovação – verificação de processos e documentos que conduzam à formação de indícios 
e evidências;

III - Inspeção – exame físico para verificação do objeto da auditoria;

IV - Aplicação de checklist – para verificar a aplicação das normas de controle interno pelos servidores municipais na 
execução dos atos administrativos.

Art. 11. As atividades de que trata este plano poderão ser desenvolvidas nas unidades responsáveis pelos Sistemas Ad-
ministrativos e na Unidade Central de Controle Interno.

Art. 12. O período estipulado para execução dos procedimentos de auditoria interna descritos neste plano anual se dará 
entre os meses de maio a novembro de 2017, conforme cronograma que compõe o Anexo Único da ASA – Autorização 
de Serviço de Auditoria. Ressalta-se que o período estimado para a auditoria não é fixo, podendo ser alterado, suprimido 
em parte ou estendido em função de fatores internos ou externos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução.
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Art. 13. No intuito de cumprir a Instrução Normativa SCI 002/2014 e o Manual de Auditoria Interna, bem como atender 
às exigências do TCE-ES, o mês de dezembro de 2017, será reservado para elaboração do Plano Anual de Auditoria In-
terna – PAAI para o ano de 2018.

Itarana/ES, 28 de dezembro de 2016.

ADJAR FABIANO DE MARTIN

Controlador Interno

Poder Executivo

FLÁVIA COLOMBO DAL’COL

Auditora Pública Interna

Poder Executivo

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PAAI/2017

SISTEMA ADMINISTRATIVO
UNIDADE

RESPONSÁVEL
OBJETO

PERÍODO

(MÊS)

Sistema de Adm. de Recursos Humanos 
-SRH SEMAF

SRH Nº 02/2015

SRH Nº 03/2015

SRH Nº 04/2015

Maio/Junho

Consolidação dos Relatórios Julho

Sistema de Educação - SEC SEMED SEC Nº 01/2014 Agosto

Consolidação dos Relatórios Setembro

Sistema de Saúde Pública - SSP SEMUS

SSP Nº 01/2015

SSP Nº 02/2015

SSP Nº 03/2015

Outubro

Consolidação dos Relatórios Novembro

PAAI 2017 Unidade Central de Controle 
Interno Elaboração Dezembro
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Laranja da Terra

Prefeitura

CONTRATOS 57, 058 E 059/2016
Publicação Nº 69801

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2016.

CONTRATANTE: Município de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Top One Thousand Comercio Eireli ME.

OBJETO: A CONTRATADA vende ao Município CONTRA-
TANTE equipamentos diversos, atendendo a Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a Solicitação de 
Compra, contendo os componentes, condições, caracterís-
ticas e especificações em anexo do Pregão Presencial n° 
019/2016.

VALOR GLOBAL: R$ 6.105,00.

VIGÊNCIA: 12 meses à partir de 27/12/2016.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 058/2016.

CONTRATANTE: Município de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Maqnort Moveis de Escritório e Escolar 
Ltda EPP.

OBJETO: A CONTRATADA vende ao Município CONTRA-
TANTE equipamentos diversos, atendendo a Secretaria 

Municipal de Educação, de acordo com a Solicitação de 
Compra, contendo os componentes, condições, caracterís-
ticas e especificações em anexo do Pregão Presencial n° 
019/2016.

VALOR GLOBAL: R$ 5.932,00.

VIGÊNCIA: 12 meses à partir de 27/12/2016.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 059/2016.

CONTRATANTE: Município de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Colmaq Máquinas e Equipamentos de 
Escritório Ltda.

OBJETO: A CONTRATADA vende ao Município CONTRA-
TANTE equipamentos diversos, atendendo a Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a Solicitação de 
Compra, contendo os componentes, condições, caracterís-
ticas e especificações em anexo do Pregão Presencial n° 
019/2016.

VALOR GLOBAL: R$ 5.088,00.

VIGÊNCIA: 12 meses à partir de 27/12/2016.

Marechal Floriano

Prefeitura

RESOLUÇÃO CONSEMARH Nº 005, DE 21 DE DEZEM-
BRO DE 2016.

Publicação Nº 69997

RESOLUÇÃO CONSEMARH Nº 005, de 21 de dezem-
bro de 2016.

Disciplina o procedimento para publicações nos processos 
de Licenciamento Ambiental Simplificado no Município de 
Marechal Floriano.

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos e Desenvolvimento Sustentável – CONSE-
MARH, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei 
Municipal nº 1.245 de 16 de maio de 2013 e;

Considerando a necessidade de racionalização e desburo-
cratização do procedimento simplificado de licenciamento 
ambiental;

RESOLVE:

Artigo 1° - As obrigações de publicidade dos empreendi-
mentos enquadrados na Classe Simplificada se darão ape-
nas quando do requerimento, e renovação, da respectiva 
Licença Municipal Simplificada – LMS.

Artigo 2° - A publicação dos requerimentos de LMS se dará 
conforme especificado no Decreto Normativo Nº 194/2016.

Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as demais disposições em 
contrário.

Marechal Floriano, 21 de dezembro de 2016.

DANIEL WRUCK BRINGE

Presidente do CONSEMARH
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Santa Leopoldina

Prefeitura

DECRETO 254-2016 - ATUALIZA O VALOR DA UNIDA-
DE FISCAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA A 
PARTIR DE 2017

Publicação Nº 69935

DECRETO Nº 254/2016

ATUALIZA O VALOR DA UNIDADE FISCAL DO 
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA A PARTIR DE 
JANEIRO DE 2017.

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais...

Considerando o disposto no §1º do Art. 195 da Lei 
1021/2001, de 20 de dezembro de 2001, onde dispõe que 
a Unidade Fiscal do Município de Santa Leopoldina – UNIF 
será reajustada nos mesmos índices de inflação divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

Considerando o disposto no §2º da Lei 1021/2001, que o 
Poder Executivo tornará público até o último dia de cada 
mês, o valor da UNIF a vigorar no mês seguinte;

Considerando que o Decreto Nº 329/2001, fixou o valor da 
Unidade Fiscal do Município de Santa Leopoldina – UNIF a 
vigorar a partir de janeiro de 2012, no valor de R$ 25,00 
(vinte e cinco reais);

Considerando, que sempre que possível, os impostos se-
rão graduados segundo a capacidade econômica do con-
tribuinte, facultando à administração tributária, especial-
mente para conferir efetividade a esses objetivos, identifi-
car, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, 
o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas 
do contribuinte;

Considerando para o cálculo do reajuste da UNIF apenas o 
período de 02/2002 até 02/2006, que importou o valor de 
R$ 38,96 (trinta e oito reais e noventa e seis centavos), 
conforme demonstrado abaixo:

Resultado da Correção pelo IGP-M (FGV)
Data Inicial (mês/ano) 02/2002
Data Final (mês/ano) 02/2006
Valor Nominal R$ 25,00
Índice de correção no período 1,5582847
Valor percentual correspondente 55,82847%
Valor corrigido na data final R$ 38,96

DECRETA:

Art. 1º - O valor da Unidade Fiscal do Município de 
Santa Leopoldina, (UNIF), a vigorar a partir do mês de 
JANEIRO/2017, fica fixado em R$ 38,96 (trinta e oito 
reais e noventa e seis centavos).

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, com efeitos vigentes a partir de 01/01/2017.

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

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

Santa Leopoldina, 28 de dezembro de 2016.

ROMERO LUIZ ENDRINGER

Prefeito Municipal

Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO 415/2016
Publicação Nº 69911

DECRETO Nº 415/2016

ALTERA DECRETO Nº 518/2013 QUE DECLAROU DE UTILI-
DADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓ-
VEL QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fun-
damento no Decreto Lei 3.365, de 21 de junho de 1941 e 

amparado no Artigo 60, V e VI e Artigo 87, I, “e”, da Lei 
Orgânica Municipal, e

Considerando a manifestação do Gabinete do Prefeito con-
tida no processo nº 9409/2013.

DECRETA:

Art. 1.º Inclui o Parágrafo Único no Artigo 1º do Decreto 
nº 518/2013, com a seguinte redação:
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“Art. 1.º ....

Parágrafo Único. Fica concedido o direito de servi-
dão de passagem, a título gratuito e sem condicio-
nantes, de uma faixa correspondente a 5m (cinco 
metros) de largura em toda a extensão da linha que 
faz divisa com o terreno de propriedade do Sr. Djal-
ma Casotti.”

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 29 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 391-2016 - EXONERA CHEFE DE GABI-
NETE - VANUSA PELLACANI BOSA

Publicação Nº 69812

DECRETO Nº 391/2016

EXONERA CHEFE DE GABINETE O PREFEITO MUNICIPAL 
DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada VANUSA PELLACANI BOSA, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Gabine-
te, Lei Municipal n° 1.933/2008, referência SM-2, alterada 
pela Lei Municipal nº 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 392-2016 - EXONERA CONTROLADOR 
GERAL INTERNO - ARISTEU BOLONHA

Publicação Nº 69813

DECRETO Nº 392/2016

EXONERA CONTROLADOR GERAL INTERNO O PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado ARISTEU BOLONHA, do Cargo 
de Provimento em Comissão de Controlador Geral Inter-
no, Lei Municipal n° 1.933/2008, referência SM-2, alterada 
pela Lei Municipal nº 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 393-2016 - EXONERA PROCURADOR 
GERAL MUNICIPAL - ANTONIO VALTER TEIXEIRA

Publicação Nº 69816

DECRETO Nº 393/2016

EXONERA PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL O PREFEI-
TO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado ANTONIO VALTER TEIXEIRA, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Procurador Jurí-
dico Municipal, da Lei Municipal n° 1.933/2008, referência 
SM-2, alterada pela Lei Municipal nº 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 394-2016 - EXONERA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO - ELIVANY GERALDINA ZAMPROG-
NO

Publicação Nº 69817

DECRETO Nº 394/2016

EXONERA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇÃO 
E RECURSOS HUMANOS O PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,
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DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada ELIVANY GERALDINA ZAM-
PROGNO, do Cargo de Provimento em Comissão de Se-
cretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, 
n° 1.933/2008, referência SM-1, alterada pelas Leis nº 
2.362/2013 e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 395-2016 - EXONERA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - MILENA LUCIA ULIANA ZAM-
PROGNO

Publicação Nº 69818

DECRETO Nº 395/2016

EXONERA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIS-TÊNCIA SO-
CIAL O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada MILENA LUCIA ULIANA ZAM-
PROGNO, do Cargo de Provimento em Comissão de Se-
cretária Municipal de Assistência Social, 1.933/2008, refe-
rência SM-1, alterada pelas Leis Municipais nº 2.362/2013 
e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 396-2016 - EXONERA SECRETÁRIA DE 
MEIO AMBIENTE - ANGELINA BALARINE

Publicação Nº 69819

DECRETO Nº 396/2016

EXONERA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE O 
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada ANGELINA BALARINE, do Cargo 
de Provimento em Comissão de Secretária Municipal de 
Meio Ambiente, da Lei Municipal n° 1.933/2008, referência 
SM-1, alterada pelas Leis nº 2.362/2013 e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 397-2016 - EXONERA SECRETÁRIO DA 
FAZENDA - SEBASTIÃO LUIZ SILLER

Publicação Nº 69820

DECRETO Nº 397/2016

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA O PRE-
FEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado SEBASTIÃO LUIZ SILLER, do Car-
go de Provimento em Comissão de Secretário Municipal da 
Fazenda, referência SM-1 da Lei Municipal n° 1.933/2008, 
alterada pelas Leis nº 2.362/2013 e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 398-2016 - EXONERA SECRETARIO DE 
AGRICULTURA - LEONARDO NOVELLI FAIAN

Publicação Nº 69821

DECRETO Nº 398/2016

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
DESENVOLVIMENTO ECO-NÔMICO O PREFEITO MUNICI-
PAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais,
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DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado LEONARDO NOVELLI FAIAN, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, da Lei Muni-
cipal n° 1.933/2008, referência SM-1, alterada pelas Leis 
nº 2.362/2013 e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 399-2016 - EXONERA SECRETÁRIO DE 
ART. INST. POLITICA - JOÃO LUIZ TAMAGNONI

Publicação Nº 69822

DECRETO Nº 399/2016

EXONERA SECRETARIO MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL E POLITICA O PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado JOÃO LUIZ TAMAGNONI, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal 
de Articulação Institucional e Política, da Lei Municipal n° 
2.208/2011, referência SM-1, alterada pelas Leis Munici-
pais nº 2.362/2013 e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 400-2016 - EXONERA SECRETARIO DE 
EDUCAÇÃO - ANA KELLY GRAMELICK PERDIGAO PE-
NEDA

Publicação Nº 69823

DECRETO Nº 400/2016

EXONERA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O PRE-
FEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada ANA KELLY GRAMELICK PER-
DIGAO PENEDA, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Secretária Municipal de Educação da Lei Municipal 
n° 1.933/2008, referência SM-1, alterada pelas Leis nº 
2.362/2013 e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 401-2016 - EXONERA SECRETÁRIO DE 
ESPORTE E LAZER - FERNANDO BATISTA DA CON-
CEIÇÃO

Publicação Nº 69825

DECRETO Nº 401/2016

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LA-
ZER O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado FERNANDO BATISTA DA CON-
CEIÇÃO, do Cargo de Provimento em Comissão de Se-
cretário Municipal de Esporte e Lazer, da Lei Municipal n° 
1.933/2008, referência SM-1, alterada pelas Leis Munici-
pais nº 2.362/2013 e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 402-2016 - EXONERA SECRETÁRIO DE 
SAÚDE - HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Publicação Nº 69826

DECRETO Nº 402/2016

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE O PREFEI-
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TO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado HENRIQUE LUIS FOLLADOR, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Municipal 
de Saúde, referência SM-1 da Lei Municipal n° 1.933/2008, 
alterada pelas Leis nº 2.362/2013 e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 403-2016 - EXONERA SECRETÁRIO DE 
TRANSPORTES - DEODIVO MENDES DOS SANTOS

Publicação Nº 69827

DECRETO Nº 403/2016

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANS-PORTES O 
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado DEODIVO MENDES DOS SAN-
TOS, do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário 
Municipal de Transportes, referência SM-1 da Lei Munici-
pal n° 1.933/2008, alterada pelas Leis nº 2.362/2013 e 
2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 404-2016 - EXONERA SECRETÁRIO DE 
TURISMO E CULTURA - MURILO BOSA VAGO

Publicação Nº 69828

DECRETO Nº 404/2016

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CUL-
TURA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado MURILO BOSA VAGO, do Cargo 
de Provimento em Comissão de Secretário Municipal de 
Turismo e Cultura da Lei Municipal n° 1.933/2008, referên-
cia SM-1, alterada pelas Leis nº 2.362/2013 e 2.396/2013.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 405-2016 - EXONERA SUBSECRETARIA 
DE ASSISTENCIA SOCIAL - VANDERLEIA COSER MI-
RANDA

Publicação Nº 69829

DECRETO Nº 405/2016

EXONERA SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada VANDERLÉIA COSER MIRANDA, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Subsecretária 
Municipal de Assistência Social, referência CC-2 da Lei Mu-
nicipal n° 1.933/2008.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 406-2016 - EXONERA SUBSECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO - MARIA DILENE BONATTO

Publicação Nº 69830

DECRETO Nº 406/2016

EXONERA SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O 
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada MARIA DILENE BONATTO, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Subsecretário Mu-
nicipal de Educação, referência CC-2 da Lei Municipal n° 
1.933/2008.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 02 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 407-2016 - EXONERA SUBSECRETARIA 
DE TURISMO E CULTURA - MONICA MARIA DOSSI 
BIASUTTI

Publicação Nº 69831

DECRETO Nº 407/2016

EXONERA SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E 
CULTURA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-
gais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada MONICA MARIA DOSSI BIASU-
TTI, do Cargo de Provimento em Comissão de Subsecretá-
rio Municipal de Turismo e Cultura, referência CC-2 da Lei 
Municipal n° 2.122/2010.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 408-2016 - EXONERA SUBSECRETARIO 
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - VANDER BOTELHO 
GOTARDI

Publicação Nº 69832

DECRETO Nº 408/2016

EXONERA SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E IN-
FRAESTRUTURA O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TE-
RESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado VANDER BOTELHO GOTARDI, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Subsecretário 
Municipal de Obras e Infraestrutura, referência CC-2 da Lei 
Municipal n° 2.122/2010.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 31 
de dezembro de 2016, revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 409-2016 - EXONERA ASSESSOR DE 
FISCALIZAÇÃO - ROXANNI RASSELI BARONE

Publicação Nº 69833

DECRETO Nº 409/2016

EXONERA ASSESSOR DE FISCALIZAÇÃO O PREFEITO MU-
NICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no inciso II do art. 53 da Lei Municipal n° 1.800/2007,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido ROXANNI RASSELI BA-
RONE, do Cargo de Provimento em Comissão de Asses-
sor de Fiscalização, referência CC-4 da Lei Municipal n° 
2.251/2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 410-2016 - EXONERA GERENTE ADMI-
NISTRATIVO - FABRICIA LASCOSCK TURBAY

Publicação Nº 69834

DECRETO Nº 410/2016

EXONERA GERENTE ADMINISTRATIVO O PREFEITO MU-
NICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
no inciso II do art. 53 da Lei Municipal n° 1.800/2007,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido FABRICIA LASCOSCK 
TURBAY, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente Administrativo, referência CC-3 da Lei Municipal n° 
1.933/2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 411-2016 - EXONERA PROCURADOR 
JURIDICO MUNICIPAL - JAMILLY TESSAROLO SIL-
VESTRE

Publicação Nº 69835

DECRETO Nº 411/2016

EXONERA PROCURADOR JURÍDICO MUNICIPAL O PRE-
FEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espíri-
to Santo, no uso de suas atribuições legais e consideran-
do o disposto no inciso II do art. 53 da Lei Municipal n° 
1.800/2007,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido JAMILLY TESSARO-
LO SILVESTRE, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Procurador Jurídico Municipal, referência PMJ-1 da Lei 
Complementar n° 008/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 412-2016 - EXONERA AUXILIAR PUBLI-
CO MUNICIPAL - LETÍCIA DE CÁSSIA LEPAUS

Publicação Nº 69836

DECRETO Nº 412/2016

EXONERA AUXILIAR PÚBLICO MUNICIPAL O PREFEITO 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e considerando o dispos-
to no inciso II do art. 53 da Lei Municipal n° 1.800/2007,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido LETÍCIA DE CÁSSIA 
LEPAUS, do Cargo de Provimento em Comissão de Auxi-
liar Público Municipal, referência CC-6 da Lei Municipal n° 
1.933/2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 413-2016 - EXONERA ASSESSOR DE 
TURISMO - MARYNA CARDOSO SANTOS

Publicação Nº 69837

DECRETO Nº 413/2016

EXONERA ASSESSOR DE TURISMO O PREFEITO MUNICI-
PAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais e considerando o disposto no 
inciso II do art. 53 da Lei Municipal n° 1.800/2007,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido MARYNA CARDOSO 
SANTOS, do Cargo de Provimento em Comissão de As-
sessor de Turismo, referência CC-4 da Lei Municipal n° 
2.249/2011.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 414-2016 - EXONERA ASSESSOR DE 
CONTROLE INTERNO - FABIOLA PAOLI GOTTARDI

Publicação Nº 69838

DECRETO Nº 414/2016

EXONERA ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO O PREFEI-
TO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e consideran-
do o disposto no inciso II do art. 53 da Lei Municipal n° 
1.800/2007,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a pedido FABIOLA PAOLI GOT-
TARDI, do Cargo de Provimento em Comissão de Asses-
sor de Controle Interno, referência CC-4 da Lei Municipal 
n° 2.288/2012.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

ERRATA AOS EDITAIS CGAB/Nº 008/2016 E Nº 
009/2016 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PARA A SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS 
E NÃO HABILITADOS DO MAGISTÉRIO PARA ATUAR 
NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2017

Publicação Nº 69877

ERRATA AOS EDITAIS CGAB/Nº 008/2016 E Nº 
009/2016

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A SELE-
ÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS E NÃO HA-
BILITADOS DO MAGISTÉRIO PARA ATUAR NA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2017

A Prefeitura Municipal de Santa Teresa, através da Se-
cretaria Municipal de Educação, faz saber que nos Editais 
CGAB/N° 008/2016 e Nº 009/2016, que tratam do Pro-
cesso Seletivo Simplificado para a seleção de Profissionais 
Habilitados e Não Habilitados do Magistério para atuar na 
Rede Municipal de Ensino no ano de 2017, publicados no 
site www.santateresa.es.gov.br, no site www.diariomunici-
pal.es.gov.br e no mural da Prefeitura Municipal de Santa 
Teresa, no Capítulo V, Das Etapas do Processo Seletivo, 
Item 5.11.2:

Onde se lê:

Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses 
é OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, com re-
gistro de uma Universidade ou Centro Universitário, con-
forme determina o Art. 48 da Lei Nº 9.394, de 20/12/1996.

Leia-se:

Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses 
é obrigatória à apresentação do diploma com registro de 
uma Universidade ou Centro Universitário conforme deter-
mina o art.48 da Lei nº 9394, de 20/12/1996 ou a apre-
sentação do Histórico Escolar acompanhada da declaração 
de conclusão de curso na versão original com prazo de 
validade vigente ou com a data de expedição não superior 
a 90 dias, se não constar na referida declaração o prazo 
de validade.

Secretaria Municipal de Educação, Santa Teresa, Estado do 
Espirito Santo, em 29 de dezembro de 2016.

ANA KELLY GRAMELICK PERDIGÃO PENEDA

Secretária de Educação

PORTARIA/CGAB N° 314-2016 - SUSPENDE FÉRIAS - 
KÁTIA WIETCHESKY

Publicação Nº 69848

PORTARIA CGAB Nº 314/2016

SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º Suspender os 30 (trinta) dias das férias, da Se-
nhora KÁTIA WIETCHESKY, contados de 02.01.2017 a 
30.01.2017, servidora pública desta municipalidade, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Professor MaP-
BIII, por motivo superior de interesse público.

Parágrafo único – Os dias relativos às férias, ora suspensas, 
referentes ao período aquisitivo 07.02.2015 a 06.02.2016, 
serão gozadas posteriormente.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

http://www.diariomunicipal.es.gov.br
http://www.diariomunicipal.es.gov.br


30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 114

PORTARIA/CGAB N° 318-2016 - CONCEDE LICENÇA 
SEM REMUNERAÇÃO - MURILO BOSA VAGO

Publicação Nº 69917

PORTARIA CGAB Nº 318/2016

CONCEDE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO À SERVIDOR 
PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES O PRE-
FEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no Art. 10 da Lei Municipal n.º 1.976/2009 de 
19/03/2009 e considerando ainda os termos do Processo 
n° 14.592/2016 de 27.12.2016,

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder, por solicitação, licença sem remune-
ração para tratar de interesses particulares ao Servidor 
MURILO BOSA VAGO, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Assistente Administrativo, nomeado conforme 
Decreto nº 176/2007 pelo prazo de 02 (dois) anos, conta-
dos a partir do dia 22 de janeiro de 2017.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 
de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB/315/2016
Publicação Nº 69898

PORTARIA/CGAB Nº 315/2016

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E 
NOMEIA A COMISSÃO ENCARREGADA DA APURAÇÃO DOS 
FATOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 11972/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consideran-
do o disposto no artigo 174 da Lei Municipal nº 1.800/2007 
– Estatuto dos Servidores Municipais de Santa Teresa-ES;

RESOLVE:

Art. 1.° Determinar a instauração de Processo Adminis-
trativo Disciplinar, que terá por finalidade apurar possíveis 
irregularidades contidas no Processo nº 11972/2016, pra-
ticadas pelo Servidor P.H.S.X.

Art. 2.º Designar os Servidores Iraci Pasquina Carlini 
Cruz, Cristiane Souza da Cruz Oliveira e Franciane Ribei-
ro, como Titulares e como suplente Marcidélia Maria Butke 
Nascimento para, sob a presidência da primeira, constituir 
a comissão encarregada da apuração das irregularidades, 
de acordo com o Artigo 1º desta Portaria.

Art. 3.° Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias con-
tados do recebimento do Processo pela Comissão, para 
apresentação do Relatório, com possibilidade de prorro-
gação por igual prazo, quando as circunstâncias assim o 
exigirem.

Art. 4.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 29 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB/316/2016
Publicação Nº 69899

PORTARIA/CGAB Nº 316/2016

PRORROGA PRAZO DA PORTARIA/CGAB/Nº 268/2016 QUE 
INSTAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
E NOMEOU A COMISSÃO ENCARREGADA DA APURAÇÃO 
DOS FATOS CONTIDOS NO PROCESSO Nº 12.132/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consideran-
do o disposto no artigo 174 da Lei Municipal nº 1.800/2007 
– Estatuto dos Servidores Municipais de Santa Teresa-ES;

RESOLVE:

Art. 1.° Prorrogar o prazo constante no Artigo 3º da Por-
taria/CGAB/nº 268/2016 que instaurou Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, com a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades contidas no Processo nº 12.132/2016, por 
mais 60 (sessenta) dias, após seu vencimento.

Art. 2.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 29 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA/CGAB/317/2016
Publicação Nº 69900

PORTARIA/CGAB Nº 317/2016

INSTAURA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E NOMEIA A 
COMISSÃO ENCARREGADA DA APURAÇÃO DOS FATOS 
CONTIDOS NO PROCESSO Nº 14200/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, consideran-
do o disposto na Lei Municipal nº 1.800/2007 – Estatuto 
dos Servidores Municipais de Santa Teresa-ES;

RESOLVE:

Art. 1.° Determinar a instauração de Sindicância Adminis-
trativa, que terá por finalidade apurar possíveis irregulari-
dades contidas no Processo nº 14200/2016.

Art. 2.º Designar os Servidores Odair Antônio Scalzer, 
Franciane Ribeiro e Leodete Aparecida Sipolatti Loss como 
titulares e como suplente Marcidélia Maria Butke do Nas-
cimento para, sob a presidência do primeiro, constituir a 
comissão encarregada da apuração das irregularidades, de 
acordo com o Artigo 1º desta Portaria.

Art. 3.° Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias contados 
do recebimento do Processo pela Comissão, para apresen-
tação do Relatório, com possibilidade de prorrogação por 
igual prazo, quando as circunstâncias assim o exigirem.

Art. 4.° Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 29 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 28-12-16
Publicação Nº 69913

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 277/2016

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santa 
Teresa–ES.

CONTRATADO: Rogerio Magno do Vale Barroso.

OBJETO: Acordam que ficará rescindido a partir do dia 31 
de janeiro de 2017, a rescisão foi solicitada a pedido do 
CONTRATADO, por motivos de ordem particular.

PROCESSOS: 14402/2016.

Santa Teresa, 28 de dezembro de 2016.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PUBLICAÇÃO CONVÊNIOS - 29-12-16
Publicação Nº 69906

RESUMO DE CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 
025/2016

CONVENENTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONVENIADA: Associação Pestalozzi de Santa Teresa.

OBJETO: Repasse financeiro para apoiar o funcionamento 
da Conveniada para contratação de profissionais direta-
mente relacionados com a área de educação e pessoal de 
apoio para o atendimento à Pessoa com Deficiência, bem 
como encargos sociais.

VALOR GLOBAL: R$ 108.197,28 (cento e oito mil, cento e 
noventa e sete reais e vinte e oito centavos).

DOTAÇÃO: 0080016.1236700012.004.33504300000 – 
Fonte: 1101.

PROCESSO: 11896/2016

PRAZO: Será de 02 de janeiro de 2017 e término em 31 
de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado a critério 
da administração.

Santa Teresa, 29 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DE CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 
Nº 026/2016

CONVENENTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONVENIADA: Associação Pestalozzi de Santa Teresa.

OBJETO: Repasse financeiro para apoiar o funcionamento 
da Conveniada na contratação de profissional habilitado 
para desenvolver atividades inerentes à Assistência Social 
junto às pessoas com Deficiência e seus familiares, com 
vistas à Inclusão e a defesa de direito dessas pessoas, 
através da contratação de Assistente Social.

VALOR GLOBAL: R$ 40.254,48 (quarenta mil, duzentos e 
cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

DOTAÇÃO: 010018.0824200062.040.33504300000 – 
Fonte: 1000.

PROCESSO: 11897/2016

PRAZO: Será de 02 de janeiro de 2017 e término em 31 
de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado a critério 
da administração.

Santa Teresa, 29 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL
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RESUMO DE CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO 
Nº 027/2016

CONVENENTE: Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa–ES.

CONVENIADA: Associação Pestalozzi de Santa Teresa.

OBJETO: Repasse financeiro para apoiar o funcionamento 
da Conveniada na contratação de técnicos diretamente re-
lacionados com a área para o atendimento à pessoa com 
deficiência, bem como os encargos sociais.

VALOR GLOBAL: R$ 162.882,84 (cento e sessenta e dois 
mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro 
centavos).

DOTAÇÃO: 014015.1030200092.056.33504300000 – 
Fonte: 1201.

PROCESSO: 11898/2016

PRAZO: Será de 02 de janeiro de 2017 e término em 31 
de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado a critério 
da administração.

Santa Teresa, 29 de dezembro de 2016.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS 

Nº 054/2016

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Editora e Distribuidora Educacional S/A, in-
corporadora da União Norte do Paraná de Ensino Ltda, atu-
al mantenedora da Universidade Norte do Paraná - Unopar.

DO OBJETO: Incluir 02 (dois) servidores na relação de be-
neficiados.

VALOR: Terá um aumento de R$ 931,67 (novecentos e 
trinta e um reais e sessenta e sete centavos), passando o 
montante para R$ 9.705,92 (nove mil, setecentos e cinco 
reais e noventa e dois centavos).

DOTAÇÃO: 008016.1236500012.027.33903900000 – 
Fonte: 1102.

PROCESSOS: 8611 e 9734/2016

Santa Teresa, 1º de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

São Domingos do Norte

Prefeitura

ADITIVO AO CONTRATO 139/2013
Publicação Nº 69881

RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO 139/2013. CONTRATANTE: Município de São Do-
mingos do Norte. CONTRATADA: E&L Produções de Sof-
tware Ltda. OBJETO: O presente termo de aditivo tem 
como objeto a prorrogação do contrato nº 139/2013, por 
mais 04 (quatro) meses e a supressão dos itens 08 e 10, 
na forma do art. 57, IV c/c art. 65, §1º da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do contrato a par-
tir de 01/01/2017 até 30/04/2017. VALOR: O valor do 
presente termo aditivo é de R$ 53.382,40 (cinquenta e 
tres mil e trezentos e oitenta e dois reais e quarenta cen-
tavos) no qual serão pagos em parcelas mensais de R$ 
13.345,60 (treze mil e trezentos e quarenta e cinco reais 
e sessenta centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: A 
dotação orçamentaria a ser utilizada para o exercicio de 
2017 será indicada por apostilamento. AUTORIZAÇÃO: 
Processo protocolado sob o nº 2479/2013, São Dom. do 
Norte/ES, 29 de Dezembro de 2016.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO 43/2015
Publicação Nº 69874

RESUMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
43/2015. CONTRATANTE: Município de São Domingos 
do Norte. CONTRATADA: Maria da Penha Dalapicula Co-
vre. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como ob-
jeto a prorrogação do contrato n° 43/2015, por mais 04 
(quatro) meses, com base nos arts. 55 e 58 a 61 da Lei 
8.666/93. VIGÊNCIA: Fica prorrogado o presente contra-
to a partir de 01/01/2017 a 30/04/2017. VALOR: O alu-
guel mensal convencionado é de R$ 1.501,21 (hum mil e 
quinhentos e um reais e vinte e um centavos) perfazendo 
a um valor global de R$ 6.004,84 (seis mil e quatro reais 
e oitenta e quatro centavos). RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS: A dotação orçamentaria a ser utilizada para o exer-
cicio de 2017 será indicada por apostilamento. AUTORI-
ZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 1895/2015, São 
Dom. do Norte/ES, 26 de Dezembro de 2016.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 1492, DE 29 DEZEMBRO DE 2016
Publicação Nº 69945

DECRETO Nº 1.492, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

Aprova as Instruções Normativas SJU nº 01, 02 e 
03/2016, que dispõe sobre o Sistema Jurídico da 
Procuradoria Geral do Município de São Domingos 
do Norte – ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso V 
e 74, I, “g” da Lei Orgânica do Município de São Domingos 
do Norte e, de acordo com a Lei Complementar nº 05, de 
11 de novembro de 2016, que dispõe sobre o Sistema de 
Controle Interno do Município de São Domingos do Norte 
- ES, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Domingos 
do Norte, abrangendo as administrações Direta e Indireta,

DECRETA

Art. 1º Ficam aprovadas as Instruções Normativa SJU nº: 
01/2016, que dispõe sobre as rotinas e procedimentos, a 
serem observados para realização de processos adminis-
trativos e judiciais, no âmbito da Procuradoria Geral da 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte; 02/2016, 
que tem por finalidade estabelecer os procedimentos que 
devem ser adotados no âmbito da Procuradoria Geral do 
Município, para administrar e cobrar judicialmente os débi-
tos inscritos em Dívida Ativa; e 03/2016 que dispõe sobre 
os procedimentos a serem seguidos quando da realização 
de sindicâncias internas no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte, fazendo parte integrante deste 
Decreto.

Art. 2º Caberá à unidade responsável a divulgação das 
Instruções Normativas ora aprovadas.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

São Domingos do Norte - ES, 29 de Dezembro de 2016.

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 01/2016

Versão: 01

Aprovação em: 29/12/2016

Ato de aprovação: Decreto nº 1.492/2016

Unidade Responsável: Procuradoria Geral do Município

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1° Esta instrução normativa tem por finalidade dis-
por sobre as rotinas e procedimentos, a serem observados 
para realização de processos administrativos e judiciais, 
no âmbito da Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de 
São Domingos do Norte, iniciando-se com o recebimento 
dos processos por esse departamento e terminando com 
o registro da baixa do mesmo no controle mantido pela 
Procuradoria Geral.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2° A presente Instrução Normativa abrange todas as 
unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo 
do Município de São Domingos do Norte.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

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

I - SJU: Sistema Jurídico;

II - Sistema: Conjunto de ações coordenadas, que concor-
rem para um determinado fim;

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

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

V - Procedimentos de Controle: Procedimentos inseridos 
nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a con-
formidade das operações inerentes a cada ponto de con-
trole, visando restringir o cometimento de irregularidades 
ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público;

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

VII - Instrução Normativa: Documento que estabelece os 
procedimentos a serem adotados objetivando a padroni-
zação na execução de atividade e rotinas de trabalho, com 
ênfase nos procedimentos de controle;
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VIII - Fluxograma: Demonstração gráfica das rotinas de 
trabalho relacionada a cada sistema administrativo, com a 
identificação das unidades executoras;

IX - Manual de Rotinas Internas: Nele as atividades de 
Controle Interno são estruturadas a partir da definição dos 
sistemas administrativos, representando os grandes gru-
pos de atividades exercidas no âmbito do Poder ou órgão, 
incluindo as administrações Direta e Indireta, formando 
uma Coletânea de Instruções Normativas;

X - Unidade Responsável: É a unidade responsável pela 
Instrução Normativa (Departamento, diretoria ou denomi-
nação equivalente) que atua como órgão central do res-
pectivo sistema administrativo a que se referem as rotinas 
de trabalho objeto do documento;

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

XII - Processo: Uma sequência de atos que visam a produ-
zir um resultado e, no contexto jurídico e estão previstos 
em leis ou em outros dispositivos vigentes;

XIII - Processo Administrativo: Uma série de atos, lógica 
e juridicamente concatenados, dispostos com o propósito 
de ensejar a manifestação de vontade da Administração.

XIV - Processo Judicial: É uma série de eventos pré-de-
terminados e ordenados em lei que permite ao cidadão 
ou ao Estado requerer a tutela jurisdicional de um direito 
qualquer;

XV - Pareceres Singulares: Entende-se por pareceres sin-
gulares aqueles exarados por Procurador Municipal para 
examinar as questões jurídicas submetidas à Procuradoria 
Geral do Município de São Domingos do Norte, que requei-
ram fundamentação, estudo de precedentes e conclusão 
jurídica;

XVI - Súmulas Administrativas: Entende-se por súmulas 
administrativas os enunciados aprovados pelo Conselho 
dos Procuradores da Procuradoria Geral do Município.

XVII - Pareceres Coletivos: Entende-se por parecer cole-
tivo os pareceres singulares submetidos ao Conselho dos 
Procuradores da Procuradoria Geral do Município, que, em 
face da relevância da matéria, devam orientar a atuação 
da Administração Municipal;

XVIII - Conselho de Procuradores: Entende-se por Conse-
lho de Procuradores o órgão competente para emitir pare-
ceres coletivos sobre questões jurídicas e administrativas 
submetidas a seu exame pelo Prefeito Municipal, por Se-
cretários Municipais ou pelo Procurador Geral do Município.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4° Os principais instrumentos legais e regulamentares 
que serviram de base para edição da presente Instrução 
Normativa são:

I - Constituição Federal de 1988;

II - Lei Federal nº 9.784/1999;

III - Lei 8.666/1993;

IV - Lei 5.869/1973;

V - Resolução TCE/ES nº 227/2011 alterada pela Resolu-
ção TCE/ES nº 257/2013;

VI - Decreto nº 62-S/2013;

VII - Demais legislações pertinentes ao assunto, inclusive 
as de âmbito interno.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO  
À INSTRUÇÃO NORMATIVA

Art. 5° São responsabilidades da Procuradoria Geral do 
Município, como Unidade Responsável pela Instrução Nor-
mativa:

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

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

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

§1° Compete às Unidades Executoras:

I - Atender às solicitações da Procuradoria Geral por oca-
sião das alterações na instrução normativa, quanto ao for-
necimento de informações e à participação no processo de 
elaboração;
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II - Alertar a Procuradoria Geral sobre alterações que se 
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a 
sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimo-
ramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiência operacional;

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

§2° Compete à Unidade Responsável pela Coordenação de 
Controle Interno - Controladoria Geral:

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

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

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

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 6° Nos Processos Administrativos será observado o 
seguinte:

I - O processo administrativo pode se iniciar de ofício ou 
a pedido de interessado. Tal documento de solicitação de 
abertura de processo administrativo, bem como qualquer 
documento anexo, deverá ser entregue e protocolado jun-
to ao Protocolo Geral do Município;

II - A solicitação de instauração de processo administrati-
vo deverá ser formulada por escrito e conter os seguintes 
dados:

a) órgão ou autoridade administrativa a que se destina;

b) identificação do interessado ou de quem o represente;

c) domicílio do requerente ou local para recebimento de 
comunicações, juntamente com número de telefone ou 
email para contato;

d) formulação do pedido, com exposição dos fatos e de 
seus fundamentos;

e) data e assinatura do requerente.

III - É vedada à Administração a recusa imotivada de re-
cebimento de documentos, devendo a Procuradoria Geral 
do Município, orientar o interessado quanto ao suprimento 
de eventuais falhas;

IV - Quando os pedidos de uma pluralidade de interessa-
dos tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão 
ser formulados em um único ofício, salvo preceito legal em 
contrário.

V - São legitimados como interessados no processo admi-
nistrativo:

a) Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares 
de direitos ou interesses individuais ou no exercício do di-
reito de representação;

b) Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direi-
tos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a 
ser adotada;

c) As organizações e associações representativas, no to-
cante aos direitos e interesses coletivos;

d) As pessoas ou as associações legalmente constituídas 
quanto aos direitos ou interesses comuns.

VI - Os documentos que integram o Processo Administra-
tivo serão numerados e rubricados por servidor, devendo 
ser inutilizados os espaços em branco no verso e anverso.

VII - A numeração das folhas nos diversos volumes do 
processo será contínua, não se numerando a capa e a con-
tracapa.

VIII - Sempre que se tiver que renumerar as folhas do pro-
cesso, deve-se anular com um traço horizontal ou oblíquo 
a numeração anterior, conservando-se, porém, sua legibi-
lidade.

IX - Sempre que possível, nada será digitado ou escrito no 
verso das folhas do processo, admitindo-se a certificação 
de fatos pelos servidores.

X - Os pareceres administrativos exarados pelos Procu-
radores do Município deverão ser rubricados em todas as 
suas páginas e assinado em sua última página;

XI - No âmbito da Procuradoria Geral do Município de São 
Domingos do Norte, consideram-se manifestações jurídi-
cas:

a) Súmulas Administrativas;



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 120

b) Pareceres Normativos;

c) Pareceres Coletivos;

d) Pareceres Singulares.

XII - Os Procuradores Municipais devem emitir parecer ju-
rídico sobre matéria de interesse da Administração Pública 
do Município de São Domingos do Norte submetidas ao 
seu juízo, respondendo, inclusive, consultas jurídicas for-
muladas pelas Secretarias e órgãos municipais, bem como 
manifestação em processos administrativos que lhe forem 
encaminhados;

XIII - Pareceres Singulares são aqueles exarados por Pro-
curador Municipal para examinar as questões jurídicas 
submetidas à Procuradoria Geral do Município de São Do-
mingos do Norte, que requeiram fundamentação, estudo 
de precedentes e conclusão jurídica;

XIV - Apenas após homologação pelo Procurador Geral os 
Pareceres Singulares consubstanciam a orientação oficial 
da Procuradoria Geral do Município;

XV - Os Pareceres Singulares e Coletivos deverão conter 
ementa, relatório, apreciação fundamentada, consistindo 
na análise de precedentes na Procuradoria Geral do Mu-
nicípio jurisprudência e doutrina, bem como conclusões 
articuladas;

XVI - Quando o posicionamento assumido no parecer con-
trariar orientação adotada em precedente, o parecerista 
deverá enfrentar fundamentadamente as razões que em-
basaram a orientação mais antiga;

XVII - As Súmulas Administrativas são os enunciados 
aprovados pelo Conselho dos Procuradores da Procurado-
ria Geral do Município;

XVIII - Os Pareceres Coletivos consistem em pareceres 
singulares submetidos ao Conselho dos Procuradores da 
Procuradoria Geral do Município, que, em face da relevân-
cia da matéria, devam orientar a atuação da Administra-
ção Municipal;

XIX - Os pareceres emitidos pela Procuradoria Geral do 
Município podem ter efeito normativo quando aprovados 
pelo Prefeito Municipal e, assim como as Súmulas Admi-
nistrativas por ela editadas, serão publicados e de cum-
primento obrigatório por todas as Secretarias, órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal;

XX - O Conselho de Procuradores é o órgão competente 
para emitir pareceres coletivos sobre questões jurídicas 
e administrativas submetidas a seu exame pelo Prefeito 
Municipal, por Secretários Municipais ou pelo Procurador 
Geral do Município;

XXI - Compete exclusivamente ao Prefeito Municipal e aos 
seus Secretários Municipais a condução de assuntos ao 
exame do Procurador Geral, inclusive para seu parecer;

XXII - Os processos protocolados que se referem a algum 
processo administrativo existente deverão ser imediata-
mente apensados a este e informado ao sistema.

Art. 7° Nos Processos Judiciais será observado o seguinte:

I - A Procuradoria Geral do Município será a Unidade res-
ponsável pelas ações judiciais propostas pela Prefeitura 
Municipal e pelas que este ente fizer parte;

II - O acompanhamento da ação judicial se iniciará no mo-
mento da propositura de um processo judicial ou através 
da citação/notificação do Município como parte em proces-
so judicial;

III - As intimações ou citações recebidas são encaminha-
das aos Procuradores designados para atuarem nos pro-
cessos judiciais, cabendo aos mesmos acompanhar o an-
damento dos processos judiciais;

IV - O Procurador Geral do Município poderá confeccionar 
e/ou analisar as peças judiciais juntamente com os demais 
Procuradores.

V - Além das atividades previstas no artigo anterior, a Pro-
curadoria Geral do Município deverá promover a execução 
da Dívida Ativa de natureza tributária e não tributária do 
Município, bem como executar as demais atribuições pre-
vistas em lei, regulamento e Instrução Normativa, desde 
que sejam encaminhadas as Certidões de Dívida Ativa pela 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças do Muni-
cípio de São Domingos do Norte;

VI - Os pagamentos e indenizações que o Município tiver 
que realizar em decorrência de processo judicial deverão 
ser realizados mediante apresentação de Autorização de 
Pagamento expedida pelo Chefe do Executivo;

VII - O Chefe do Executivo deverá encaminhar para a Se-
cretaria Municipal de Administração e Finanças a Autori-
zação de Pagamento mencionando o número do processo 
judicial, as partes envolvidas, o valor a ser pago, o prazo 
limite para pagamento, dentre outras informações neces-
sárias para a efetivação do pagamento;

VIII - Deve constar em anexo à Autorização de Pagamento 
a determinação judicial que determine o valor a ser pago 
pela Prefeitura;

IX - Após o pagamento, caberá a Procuradoria Geral do 
Município informar ao juízo a realização do pagamento, 
juntando cópia do mesmo;
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X - Quando qualquer dos Procuradores Municipais enten-
der pela desnecessidade de interposição de recurso judi-
cial, deve elaborar Comunicação Interna direcionada ao 
Procurador Geral, esmiuçando a fundamentação de fato e 
de direito que embasam o seu pedido de dispensa da ela-
boração do mesmo, no prazo de até 07 (sete) dias antes 
do fim do prazo legal para o referido recurso;

XI - O término do acompanhamento do processo judicial 
só ocorrerá após o trânsito em julgado.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8° Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não 
eximem a observância das demais normas pertinentes que 
deverão ser respeitadas por exigência legal.

Art. 9° Os casos omissos deste normativo serão tratados 
junto a Procuradoria Geral a quem cabe, também, pres-
tar esclarecimentos adicionais a respeito deste documento 
com anuência da Controladoria Geral.

Art. 10. Eventuais impropriedades ocorridas em descum-
primento da presente instrução que não puderem ser sa-
nadas pela Procuradoria Geral deverão ser comunicadas 
formalmente à Controladoria Geral.

Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir 
da data de sua publicação.

São Domingos do Norte - ES, 29 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

THAINANN SESANA MARCHESINI

Procurador Geral do Município

MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO

Controladora Geral Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 02/2016

Versão: 01

Aprovação em: 29/12/2016

Ato de aprovação: Decreto nº 1.492/2016

Unidade Responsável: Procuradoria Geral do Município

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalidade 
estabelecer os procedimentos que devem ser adotados no 
âmbito da Procuradoria Geral do Município, para adminis-
trar e cobrar judicialmente os débitos inscritos em Dívida 
Ativa.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as 
unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo 
do Município de São Domingos do Norte - ES.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

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

I - Dívida Ativa: o crédito da Fazenda Pública Municipal, 
regularmente inscrito, depois de esgotado o prazo para 
pagamento fixado por Lei, por Decreto Executivo ou por 
decisão proferida em processo regular, decorrente do não 
pagamento de tributos, multas, juros e demais comina-
ções legais;

II - Crédito Tributário: é o vínculo jurídico, de natureza 
obrigacional, por força do qual o Município (sujeito ativo) 
pode exigir do particular, o contribuinte ou responsável 
(sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalida-
de pecuniária (objeto da relação obrigacional);

III - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa: representa 
contabilmente um fato permutativo resultante da trans-
ferência de um valor não recebido no prazo estabelecido, 
dentro do próprio Ativo, contendo, inclusive, juros e atua-
lização monetária ou quaisquer outros encargos aplicados 
sobre o valor inscrito em Dívida Ativa;

IV - Execução Fiscal: trata-se de processo judicial de exe-
cução para cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, 
ou seja, da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º A presente Instrução Normativa tem como base 
legal as seguintes legislações e normas:

I - Resolução TCEES nº 227/2011 alterada pela Resolução 
nº 257/2013;

II - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
artigos 37, 70, 145, 150, 156 e 165, incisos I, II e III;
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III - Lei n.º 5.172/1966, Código Tributário Nacional;

IV - Lei n.º 6.830/1980, Lei de Execução Fiscal;

V - Lei nº. 8.429/1992, que dispõe as sanções aplicáveis 
aos agentes Públicos nos casos de enriquecimentos ilícitos 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional;

VI - Lei Complementar n° 101/2000, que Estabelece nor-
mas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal;

VII - Lei Municipal nº 64/1994, Código Tributário Munici-
pal;

VIII - Lei Orgânica do Município de São Domingos do Norte 
de 2003;

IX - Lei nº 71/95, dispõe sobre a organização administra-
tiva do Município de São Domingos do Norte.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Compete à unidade responsável pela Instrução 
Normativa – Procuradoria Geral do Município:

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

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

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

§ 1º Compete ao Procurador designado para atuar no pro-
cesso:

I - O Procurador Municipal designado para o ingresso da 
Execução Fiscal será responsável pelo acompanhamento 
do processo;

II - É responsabilidade do Procurador que estiver desig-
nado para atuar no processo de Execução Fiscal orientar 
e cientificar o Secretário Municipal de Administração e Fi-
nanças quanto às decisões proferidas nos processos, em 
especial as que demandam qualquer ação da referida se-
cretaria, tais como baixa da dívida por adimplemento ou 
por reconhecido de prescrição, a suspensão da exigibili-

dade do crédito para fins de emissão de Certidão Positiva 
com Efeito Negativo, dentre outras.

Art. 6º Compete a Controladoria Geral do Município:

I - Atender às solicitações da Procuradoria Geral do Muni-
cípio, por ocasião das alterações na instrução normativa, 
quanto ao fornecimento de informações e à participação 
no processo de elaboração;

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

III - Manter a instrução normativa à disposição de todos os 
servidores da unidade, velando pelo seu fiel cumprimen-
to, em especial quanto aos procedimentos de controle e 
quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações;

IV - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das ins-
truções normativas e em suas atualizações, em especial 
no que tange a identificação e avaliação dos pontos de 
controle e respectivos procedimentos de controle;

V - Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes à instrução 
normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a 
formatação de novas instruções normativas;

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

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 7º Compete à Procuradoria Geral do Município:

I - Após o recebimento do processo administrativo prove-
niente da Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças que visa o ingresso da Execução Fiscal, o Procurador 
Geral do Município fará a distribuição dos processos, por 
meio de despacho, designando o Procurador que será res-
ponsável pelo ingresso e acompanhamento do processo, 
devendo, realizar a distribuição em quantidades iguais 
para cada procurador;

II - O Procurador designado fará análise prévia do proces-
so, averiguando o valor da dívida ativa que se pretende 
executar, se há exigibilidade do débito, se ainda está no 
prazo prescricional para ajuizamento da ação, se as Certi-
dões de Dívida Ativa preenchem os requisitos previstos na 
Lei de Execução Fiscal (artigo 2º, § 5º, Lei nº 6.830/80) 
e no Código Tributário Nacional (artigo 202) e todas as 
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demais questões pertinentes que devam ser observadas 
antes do ingresso da ação;

III - Após a averiguação acima descrita, sendo constatada 
a necessidade de qualquer alteração ou acréscimo de do-
cumentos para instrução do processo de execução fiscal, 
o Procurador deverá exarar despacho especificando as al-
terações ou acréscimos que deverão ser realizados, reme-
tendo o processo a Secretaria Municipal Administração e 
Finanças, para que esta atenda a orientação da Procurado-
ria Geral do Município no prazo máximo de 10 (dez) dias;

IV - Não havendo necessidade de alterações ou quando já 
realizadas, o Procurador designado terá o prazo máximo 
de 30 (trinta) dias para ingressar com o processo de Exe-
cução Fiscal;

V - A cópia da petição inicial protocolada deverá ser jun-
tada no processo administrativo, cadastrando-se os novos 
processos de execução fiscal em Sistema Eletrônico de 
controle de processo judiciais, lançando minimamente os 
seguintes dados:

a) Número do Processo Judicial;

b) Nome do Executado;

c) Número(s) da(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa;

d) Período que está sendo executado;

e) Valor da Causa;

f) Nome do Procurador responsável pelo processo;

g) Localização da pasta do processo.

VI - O Procurador Municipal designado para o ingresso da 
Execução Fiscal deverá promover todas as medidas legais 
para recuperação do crédito com a máxima celeridade, 
movimentando a execução fiscal a cada 20 (vinte) dias no 
mínimo e 45 (quarenta e cinco) dias no máximo, ressalva-
dos os casos de prazos legais;

VII - Havendo necessidade de informações adicionais no 
curso do processo, o Procurador poderá solicitá-las a Se-
cretaria Municipal de Administração e Finanças, por meio 
de comunicação interna, que deverá ser respondida no 
máximo em 05 (cinco) dias ou dentro do prazo hábil para 
atender determinação judicial, conforme o caso;

VIII - Nas execuções fiscais em que for efetivada penho-
ra, sem a oposição de embargos do devedor e inexistindo 
parcelamento da dívida, o Procurador deverá tomar as se-
guintes providências:

a) Em penhora de bens móveis ou imóveis o Procurador 
deverá averiguar junto às Secretarias Municipais se há 
interesse do Município na aquisição do bem penhorado, 
devendo a Secretaria interessada justificar seu interesse 
e necessidade;

b) Sendo manifestado interesse do Município no objeto pe-
nhorado, o Procurador tomará as medidas processuais ne-
cessárias para a adjudicação do bem ao Município de São 
Domingos do Norte - ES;

c) Inexistindo interesse do Município na adjudicação do 
bem, o Procurador irá requer medidas expropriatórias 
(hasta pública dentre outros) visando levantar à quantia 
em dinheiro necessária para liquidação da dívida;

d) Nos casos em que a penhora recair sobre quantia em di-
nheiro, através do sistema Bacen-Jud, o Procurador deve-
rá requerer ao Juízo que a penhora efetuada em dinheiro 
seja convertida em depósito judicial;

e) O levantamento do mencionado depósito judicial deverá 
se dar na forma de depósito em conta bancária específica 
para este fim, de titularidade do Município de São Domin-
gos do Norte, devendo tal transferência ser requerida ao 
Juízo da Execução;

f) Depois de efetuada a transferência do dinheiro, nos mol-
des acima descritos, ou liquidada a dívida com a venda/
adjudicação de bem penhorado, sendo extinto o processo 
e execução fiscal, o Procurador encaminhará a Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças a cópia da senten-
ça e as demais informações necessárias para proceder à 
baixa do débito;

g) Nos casos em que forem apresentados embargos do de-
vedor, exceção de pré-executividade ou interposto algum 
recurso pela parte executada, o Procurador deverá promo-
ver a defesa do Município obedecendo rigorosamente os 
prazos legais, sob pena de ser responsabilizado.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não 
eximem a observância das demais normas pertinentes que 
deverão ser respeitadas por exigência legal.

Art. 9º Os casos omissos deste normativo serão tratados 
junto a Procuradoria Geral do Município, a quem cabe, 
também, prestar esclarecimentos adicionais a respeito 
deste documento com anuência da Controladoria Geral.

Art. 10 Eventuais impropriedades ocorridas em descum-
primento da presente instrução que não puderem ser sa-
nadas pela Procuradoria Geral do Município deverão ser 
comunicadas formalmente à Controladoria Geral.
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Art. 13 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir 
da data de sua publicação.

São Domingos do Norte - ES, 29 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

THAINANN SESANA MARCHESINI

Procurador Geral do Município

MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO

Controladora Geral Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 03/2016

Versão: 01

Aprovação em: 29/12/2016

Ato de aprovação: Decreto nº 1.492/2016

Unidade Responsável: Procuradoria Geral do Município

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1° Esta Instrução Normativa tem por finalidade dis-
por sobre os procedimentos a serem seguidos quando da 
realização de sindicâncias internas no âmbito da Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Norte, iniciando-se através 
da publicação de Portaria expedida pelo Chefe do Poder 
Executivo e terminando com o relatório final da Comissão 
de Sindicância.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2° A presente Instrução Normativa abrange todas as 
unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo 
do Município de São Domingos do Norte.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

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

I - SJU: Sistema Jurídico;

II - Sistema: Conjunto de ações coordenadas, que concor-
rem para um determinado fim;

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

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

V - Procedimentos de Controle: Procedimentos inseridos 
nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a con-
formidade das operações inerentes a cada ponto de con-
trole, visando restringir o cometimento de irregularidades 
ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio público;

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

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

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

IX - Manual de Rotinas Internas: Nele as atividades de 
Controle Interno são estruturadas a partir da definição dos 
sistemas administrativos, representando os grandes gru-
pos de atividades exercidas no âmbito do Poder ou órgão, 
incluindo as administrações Direta e Indireta, formando 
uma Coletânea de Instruções Normativas;

X - Unidade Responsável: É a unidade responsável pela 
Instrução Normativa (Departamento, diretoria ou denomi-
nação equivalente) que atua como órgão central do res-
pectivo sistema administrativo a que se referem as rotinas 
de trabalho objeto do documento;

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

XII - Sindicância: é um instrumento administrativo para 
apuração de fatos que aparentam irregularidade. Na Ad-
ministração Pública é o meio sumário de elucidação de ir-
regularidade no serviço público para a subsequente ins-
tauração de inquérito administrativo que visará à punição 
do culpado;

XIII - Sindicado/Denunciado: considera-se sindicado ou 
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denunciado aquele a quem é imputada a prática de trans-
gressão da disciplina, cujo processo apuratório se verifica 
por meio de sindicância;

XIV - Cargo Público: a posição componente da estrutu-
ra funcional, criada por Lei, em quantidade definida, no-
menclatura própria, vencimento estabelecido, preenchido 
por servidor público com direitos e deveres de natureza 
estatutária estabelecidos em lei, englobando o conjunto 
de atribuições e responsabilidade cometidas ao servidor 
mediante pagamento pelos cofres públicos;

XV - Denúncia: comunicação à alguma autoridade compe-
tente de um determinado fato ilegal, aguardando alguma 
possível solução suscetível ou não de punição;

XVI - Notificação: é uma medida cautelar com a qual é 
dada ciência ao requerido para que pratique ou deixe de 
praticar determinado ato, sob pena de poder sofrer ônus 
previstos em lei;

XVII - Ampla Defesa: consiste na garantia das partes utili-
zarem todos os meios permitidos em direito para que pos-
sam provar os fatos alegados

XVIII - Citação: ato processual escrito pelo qual se chama, 
por ordem da autoridade competente, o interessado para 
defender-se em juízo;

XIX - Rito: é o procedimento a ser adotado pela Comissão 
de Sindicância, sendo que em tal comissão não há um pro-
cedimento único a ser seguido;

XX - Oitiva de testemunhas: é a ordem em que devem ser 
interrogadas as pessoas envolvidas;

XXI - Diligências: é a coleta de provas.

22- Acareações: é uma técnica jurídica que consiste em se 
apurar a verdade no depoimento ou declaração das tes-
temunhas e das partes, confrontando-as frente a frente e 
levantando os pontos divergentes, até que se chegue às 
alegações e afirmações verdadeiras;

23- Perícias: é a atividade concernente a exame realizado 
por profissional especialista, legalmente habilitado, desti-
nada a verificar ou esclarecer determinado fato, apurar as 
causas motivadoras do mesmo, ou o estado, a alegação 
de direitos ou a estimação da coisa que é objeto de litígio 
ou processo.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4° Os principais instrumentos legais e regulamentares 
que serviram de base para edição da presente Instrução 
Normativa são:

I - Constituição Federal de 1988;

II - Lei Federal nº 9.784/1999;

III - Lei nº 210/99;

IV - Resolução TCE/ES nº 227/2011 alterada pela Resolu-
ção TCE/ES nº 257/2013;

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO À INSTRU-
ÇÃO NORMATIVA

Art. 5° São responsabilidades da Procuradoria Geral do 
Município, como Unidade Responsável pela Instrução Nor-
mativa:

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

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

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

Art. 6° Compete às Unidades Executoras:

I - Atender às solicitações da Procuradoria Geral por oca-
sião das alterações na instrução normativa, quanto ao for-
necimento de informações e à participação no processo de 
elaboração;

II - Alertar a Procuradoria Geral sobre alterações que se 
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a 
sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimo-
ramento dos procedimentos de controle e o aumento da 
eficiência operacional;

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

Art. 7° Compete à Unidade Responsável pela Coordenação 
de Controle Interno:

I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das instru-
ções normativas e em suas atualizações, em especial no 
que tange a identificação e avaliação dos pontos de con-
trole e respectivos procedimentos de controle;
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II - Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a 
eficácia dos procedimentos de controle inerentes à instru-
ção normativa para aprimoramento dos controles ou mes-
mo a formatação de novas instruções normativas;

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

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 8° Devem ser observados os seguintes procedimen-
tos:

I - O servidor que tiver ciência de irregularidade no serviço 
público é obrigado a comunicar via ofício a seu superior 
imediato ou ao Prefeito Municipal para que seja apurado o 
fato irregular;

II - As denúncias sobre irregularidades serão objeto de 
apuração, mesmo que não contenham a identificação do 
denunciante, devendo ser formuladas por escrito;

III - As denúncias realizadas na Ouvidoria são encaminha-
das ao Chefe do Executivo, que entendendo pela pertinên-
cia do caso, solicita a apuração dos fatos;

IV - A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo administrati-
vo-disciplinar, assegurada ao denunciando ampla defesa.

V - Será aberta uma Sindicância Administrativa quando a 
conduta irregular não estiver bem definida ou quando, ain-
da que definida não apresentar suspeito de autoria;

VI - O início da Sindicância se dá através da publicação de 
Portaria expedida pelo Chefe do Executivo;

VII - A Sindicância será instruída com os elementos co-
lhidos e com o relatório redigido pelos responsáveis pelo 
procedimento;

VIII - Para a execução do processo de sindicância, será 
nomeada uma Comissão através de Portaria expedida pelo 
chefe do executivo municipal, composta por 03 (três) ser-
vidores efetivos;

IX - A sindicância deverá ser executada em 30 (trinta) dias 
a contar da data da publicação, podendo ser prorrogado 
por igual período, desde que haja motivo justo;

X - O início dos trabalhos da Comissão de Sindicância rela-
cionados com a apuração dos fatos mencionados na porta-
ria de instauração ocorrerá pelas seguintes ações:

a) Designação do secretário dos trabalhos;

b) Análise dos autos do processo;

c) Notificação do servidor denunciado e de testemunhas;

d) Depoimento do denunciado e oitiva de testemunhas, 
diligências, consultas, pesquisas, perícias, acareações e 
interrogatórios;

e) Relatório final da Comissão de Sindicância.

XI - Não há rito definido a ser seguido em processo de 
sindicância, buscando-se apenas desvendar os fatos, de-
vendo ser praticados todos os atos necessários à perfeita 
elucidação, podendo resultar no indiciamento do suposto 
responsável, com a sua transformação em sindicância pu-
nitiva, em que será garantido o contraditório e a ampla 
defesa, através do devido processo legal estabelecido na 
legislação, ou ainda, opinar/indicar a abertura do processo 
administrativo disciplinar ou a indicação de arquivamento;

XII - A Sindicância se encerrará com o relatório final da 
Comissão de Sindicância sobre o apurado, apontando a 
veracidade do fato descrito na representação e indicando 
os eventuais autores, com sua respectiva qualificação, ou, 
na sua falta, conterá a indicação de que não foi possível 
precisar a autoria;

XIII - Com o fim da etapa investigatória, a Comissão po-
derá determinar:

a) Arquivamento do processo, quando comprovada a ine-
xistência de ilícito administrativo, na impossibilidade de 
esclarecer a autoria ou a materialidade do fato;

b) Aplicação de penalidade de advertência verbal ou es-
crita;

c) Suspensão do denunciado por até 30 (trinta) dias;

d) Instauração de processo administrativo disciplinar.

CAPÍTULLO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9° Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não 
eximem a observância das demais normas pertinentes que 
deverão ser respeitadas por exigência legal.

Art. 10. Os casos omissos deste normativo serão tratados 
junto a Procuradoria Geral a quem cabe, também, pres-
tar esclarecimentos adicionais a respeito deste documento 
com anuência da Controladoria Geral.
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Art. 11. Eventuais impropriedades ocorridas em descum-
primento da presente instrução que não puderem ser sa-
nadas pela Procuradoria Geral deverão ser comunicadas 
formalmente à Controladoria Geral.

São Domingos do Norte - ES, 29 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

THAINANN SESANA MARCHESINI

Procurador Geral do Município

MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO

Controladora Geral Municipal

TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGO
Publicação Nº 69895

RESUMO DE DOAÇÃO COM ENCARGO. DOADOR: Mu-
nicípio de São Domingos do Norte. DONATÁRIA: ASSO-
CIAÇÃO DOS CATADORES DOMINGUENSE (ACAD). 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Doação 
com Encargo de um computador e uma impressora mul-
tifuncional descritos no anexo único.VIGÊNCIA: O pre-
sente Termo de Doação vigorará pelo prazo de 03 (três) 
anos, findo o qual os bens estarão livres e desembara-
çados para livre disposição pela Donatária. AUTORIZA-
ÇÃO: o processo nº 3.494/2016, a Lei nº 8.666/93 e o 
IC 000028.2011.17.000/1, São Dom. do Norte/ES, 29 de 
Dezembro de 2016.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

PORTARIA Nº 036
Publicação Nº 69886

PORTARIA Nº 036/2016

Concede Aposentadoria

HÉLIO PEISINO, Presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de suas atribuições legais, etc.

Considerando a Carta de Concessão expedida pelo INSS – 
Instituto Nacional de Seguro Social; e

Considerando o Requerimento protocolizado sob o nº 213 
de 15 de dezembro de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder aposentadoria à Servidora ADEMILDE 
SOARES DE CARVALHO, nomeada pela Portaria nº 002 
de 08 de janeiro de 1996, para o Cargo de Servente, Clas-
se “E”, Carreira I, do Quadro Efetivo desta Casa de Leis.

Parágrafo Único. A partir desta data a servidora deverá ser 
afastada de suas funções.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 30 de dezembro de 2016.

HÉLIO PEISINO

Presidente

PORTARIA Nº 037
Publicação Nº 69887

PORTARIA Nº 037/2016

Exonera Servidor.

HÉLIO PEISINO, Presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a Senhora JOCILENE FÁVERO do Cargo 
de Provimento em Comissão de Agente Parlamentar da 
Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 30 de dezembro de 2016.

HÉLIO PEISINO

Presidente
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PORTARIA Nº 038
Publicação Nº 69888

PORTARIA Nº 038/2016

Exonera Servidor.

HÉLIO PEISINO, Presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a Senhora LUCIENE SOUZA DA CUNHA 
CAETANO do Cargo de Provimento em Comissão de Agen-
te Parlamentar da Câmara Municipal de São Domingos do 
Norte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 30 de dezembro de 2016.

HÉLIO PEISINO

Presidente

PORTARIA Nº 039
Publicação Nº 69889

PORTARIA Nº 039/2016

Exonera Servidor.

HÉLIO PEISINO, Presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar o Senhor ROBERTINO FARIAS DA COS-
TA do Cargo de Provimento em Comissão de Assistente de 
Gabinete da Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 30 de dezembro de 2016.

HÉLIO PEISINO

Presidente

PORTARIA Nº 040
Publicação Nº 69890

PORTARIA Nº 040/2016

Exonera Servidor.

HÉLIO PEISINO, Presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a Senhorita SABRINA BALLARINI do 
Cargo de Provimento em Comissão de Agente Parlamentar 
da Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 30 de dezembro de 2016.

HÉLIO PEISINO

Presidente

PORTARIA Nº 041
Publicação Nº 69891

PORTARIA Nº 041/2016

Exonera Servidor.

HÉLIO PEISINO, Presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a Senhora APARECIDA AGOSTINHO 
MOREIRA, do Cargo de Servente, Classe ‘A’, Carreira I da 
Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.
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São Domingos do Norte - ES, 30 de dezembro de 2016.

HÉLIO PEISINO

Presidente

PORTARIA Nº 042
Publicação Nº 69892

PORTARIA Nº 042/2016

Exonera Servidor.

HÉLIO PEISINO, Presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar a Senhorita VIVIANE SILVA DA PE-
NHA, do Cargo de Assessor Legislativo, Classe ‘A’, Carreira 
IV da Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte - ES, 30 de dezembro de 2016.

HÉLIO PEISINO

Presidente

PORTARIA Nº 043
Publicação Nº 69893

PORTARIA Nº 043/2016

Concede Férias a Servidor.

HÉLIO PEISINO, Presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, eleito na 
forma da Lei, e usando de suas atribuições legais, etc.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de férias ao Servidor IL-
DOMAR ALVES DE OLIVEIRA, nomeado pela Portaria nº 
003 de 04 de janeiro de 1994, para o Cargo de Assistente 
Legislativo, Classe “E”, Carreira IV, do Quadro Efetivo des-
ta Casa de Leis, referente ao Exercício de 2016, a contar 
de 01 de janeiro de 2017, conforme estabelece o art. 76 
da Lei Municipal nº 210 de 03 de novembro de 1999.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.

São Domingos do Norte-ES, 30 de dezembro de 2016.

HÉLIO PEISINO

Presidente

São Gabriel da Palha

Prefeitura

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS DO CONCURSO DE REMOÇÃO DE PROFESSORES E EM SUPORTE PE-
DAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PARA O ANO LETIVO DE 2017.

Publicação Nº 70006

COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DO CONCURSO DE 
REMOÇÃO DE PROFESSORES E EM SUPORTE PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LE-
TIVO DE 2017

A Comissão Especial, instituída pelo Prefeito Municipal, nomeada pela Portaria Nº 1.167, de 01 de dezembro de 2016, 
para proceder com a organização e execução dos trabalhos do Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Peda-
gógico da Rede Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2017, regulamentado pela Portaria Nº 
1.187/2016, de 07 de dezembro de 2016, divulga CLASSIFICAÇÃO FINAL dos candidatos.
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Disciplina: Educação Infantil

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Sonia Regina De Nadai Victal 9,8 1º

2 Josilande Vieira de Souza 5,5 2º

3 Maria Rosangela da Silva 4,6 3º

4 Fabricia Morgado Won Doelinger 3,4 4º

5 Neila do Carmo Mendonça Fernandes 0,8 5º

6 Valquiria Morello Tamanini 0,8 6º

7 Elisangela Ramos de Oliveira 0,8 7º

8 Gislania Pazinato Jacobsen 0,8 8º

9 Christiane Juliatti 0,8 9º

10 Kelly Christina Batista Alves 0,8 10º

11 Erica Calmon dos Santos 0,7 11º

12 Lorena Fantecelle Rossi 0,7 12º

13 Leniara Santana Ferrugini 0,7 13º

Disciplina: Ensino Fundamental

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Elaine Canal 7,7 1º

2 Adinea Monteiro de Barros 5,8 2º

3 Ana de Jesus Barbosa Mai 5,5 3º

4 Marcia Buss Dubberstein 0,8 4º

5 Jaqueline Godio Forrequi 0,7 5º

6 Archilau Pilon Junior 0,7 6º

Disciplina: Matemática

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Maria Marilene Orige Pretti 10,1 1º

2 Sandro Vagno Basto 10,1 2º

3 Hemílio Hortolani Boldrin 10,1 3º

4 José Marcos de Souza Silva 0,3 4º

Disciplina: História

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Luciene Knack Schneider 7,3
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Disciplina: Educação Física

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Lydia Pupim Encarnação Colombi 10,0 1º

2 Guido Luis Gatti 0,8 2º

3 Vanderson Alan Victor 0,8 3º

4 Mariana Marçal de Laia 0,8 4º

5 Robledo da Silva Rocha 0,8 5º

6 Alessandro de Oliveira Barros 0,8 6º

7 Diônata Martiliano Ahnert 0,8 7º

8 Adriana Carla Pilon 0,1 8º

Disciplina: Artes

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Cleber junior Teixeira de Oliveira 0,8 1º

2 Maria José Gomes 0,8 2º

3 Mirian Xavier de Almeida 0,8 3º

4 Ducia Schidt Alves 0,7 4º

Disciplina: Inglês

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Rodrigo Sian Bergamim 10,1 1º

2 Franciny Darós Zani Ebert 7,0 2º

3 Michely Cassani Juliatti 5,5 3º

Disciplina: Português

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Amanda Paula dos Santos Vitorino 0,8 1º

2 Geise Mickeilla Sedel Bergamim 0,7 2º

Disciplina: Ciências

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Bruna Ferreira da Fonseca 7,9 1º

Disciplina: Geografia

Nº Nome Pontuação Classificação

1 Fernanda Selin Finco 5,5 1º
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OBS.: Nilza Oliveira Matos, não informou a área de atuação e/ou vaga pleiteada, não sendo possível classifica-la.

São Gabriel da Palha/ES, 29 de dezembro de 2016.

MARIA LUZIA ROSI
Presidente da Comissão Especial - Portaria Nº 1.187/2016

Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Pedagógico da Rede
Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2017

ROSIMERY PIONTKOWSKY SIMONASSI GUAITOLINI
Membro da Comissão Especial - Portaria Nº 1.187/2016

Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Pedagógico da Rede
Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2017

ARIELE SCALFONI RIGO
Membro da Comissão Especial - Portaria Nº 1.187/2016

Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Pedagógico da Rede
Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2017

DANIELLE CUQUETTO ARPINI
Membro da Comissão Especial - Portaria Nº 1.187/2016

Concurso de Remoção de Professores e em Suporte Pedagógico da Rede
Municipal de Ensino de São Gabriel da Palha, para o ano letivo de 2017

ERRATA DA PORTARIA Nº 1.257/2016- CONCEDE LI-
CENÇA SEM VENCIMENTOS

Publicação Nº 69896

ERRATA
Errata da Portaria nº 1.257/2016 publicada no Diário Ofi-
cial dos Municípios do Espírito Santo, Edição 667, do dia 
29/12/2016, que concede Licença sem Vencimentos ao 
Senhor Henrique Zanotelli de Vargas.
Onde se lê:
“por um período de 04 (quatro) anos, a partir de 02 de 
janeiro de 2016.”
Leia-se:
“por um período de 04 (quatro) anos, a partir de 02 de 
janeiro de 2017.”

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.241/2016- AL-
TERA PORTARIA

Publicação Nº 69902

PORTARIA Nº 1.241/2016 ALTERA PORTARIA Nº 
1.204/2015, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.

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

CONSIDERANDO a Portaria nº 1.204/2015, de 22 de de-
zembro de 2015, que nomeia uma Comissão Especial para 
realização do Inventário Anual dos Bens Patrimoniais;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 4138/2016 
de 14/07/2016, da Secretaria Municipal de Administração,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 6762/2016 
de 08/12/2016, da Senhora Maria de Fátima Ventura Cou-
tinho,

R E S O L V E:

Art. 1º - O artigo 1° da Portaria n° 1.204/2015, de 
22/12/2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Nomear uma Comissão Especial para a rea-
lização do Inventário Anual dos Bens Patrimoniais, com-
posta por: ZU-LANDA DE SANTOS DA ROS MALACARNE 
- Presidente, JOAO CARLOS FELIX, ERLINTON DE MELLO 
BRAZ, ANGELA MARIA GOBBI PINAFFO, ANTONIO CARLOS 
DE ABREU, ELIANA LIMA MIRANDA, ANDREIA MARTINELLI 
DOS PASSOS, VALTER BONATTO - Membros.”

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos 08 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, 
em 21 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
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inStituto de PrevidênCia doS ServidoreS do muniCíPio de São gabriel da Palha

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO
Publicação Nº 69999

 

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01310/2016)

Complemento:

Praça Vicente Glazar, nº 159Endereço:
27.174.143/0001-76CNPJ:

29780-000CEP:

PrefeitoCargo:

Representante legal:
046.683.527-21
Henrique Zanotelli de Vargas

Ente Federativo/UF:

CPF:

São Gabriel da Palha/ES

Bairro: Gloria

DEVEDOR

(027) 3727-1366 (027) 3727-1366Fax:Telefone:
administracao@saogabriel-es.gov.brE-mail:

E-mail: Data início da gestão:administracao@saogabriel.es.gov.br 01/01/2013

Diretora-PresidenteComplemento:

Avenida Bertolo Malacarne, 168 - Sla 02 (A, B e C)Endereço:
05.251.479/0001-52CNPJ:

29780-000CEP:

PresidenteCargo:

Representante legal:
875.982.727-00
LUCILENA ULIANA BASSETTI

CPF:

Bairro:

Unidade Gestora:

Gloria

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

CREDOR

Fax:Telefone: (027) 3727-1597 (027) 3727-1366
sgp-prev@veloxmail.com.brE-mail:

Data início da gestão:E-mail: sgp-prev@veloxmail.com.br 14/04/2014

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei n°
2.631/2016 de 23/12/2016 e em conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP-PREV é CREDOR junto ao
DEVEDOR Municípios de São Gabriel da Palha da quantia de R$ 4.210.353,23 (quatro milhões e duzentos e dez mil e trezentos e cinquenta e três reais
e vinte e três centavos), correspondentes aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de Previdência Social -
RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 04/2014 a 11/2016, cujo detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado do
Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de São Gabriel da Palha confessa ser DEVEDOR do montante citado e compromete-se a quitá-lo na forma
aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida e assume integral responsabilidade pela
exatidão do montante declarado e confessado, ficando, entretanto, ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras
importâncias devidas e não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 4.210.353,23 (quatro milhões e duzentos e dez mil e trezentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), será pago em 60
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 70.172,55 (setenta mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) atualizadas de
acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 70.172,55 (setenta mil e cento e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), vencerá em 30/01/2017 e as demais
parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério
determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e das
contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial da dívida,
atualizada pelos critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de
parcelamento através dos documentos constantes nas normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em que
tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acrescidos de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por
cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da consolidação, e multa de 2,00% (dois por cento), conforme
Lei n° 2.631/2016 de 23/12/2016.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA acumulado desde o mês da consolidação
dos débitos até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração
acrescido de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao mês), acumulados
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desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá
atualização pelo IPCA acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido
disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês (zero vírgula cinquenta por cento ao
mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores:
a) das prestações acordadas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na
forma da legislação do ente.
A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM da "Autorização para Débito na Conta
de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do
acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de parcelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, quaisquer das seguintes situações:

a) a infração de qualquer das cláusulas do termo;
b) a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas ou alternadas;
c) a ausência de repasse integral das contribuições devidas ao RPPS, das competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou
alternados;
d) a revogação da Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique em novação ou
transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o montante
parcelado ser devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários entrará em vigor na data de sua publicação.

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presente termo, as partes, de comum acordo, elegem o foro
de sua Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

São Gabriel da Palha - ES / 29/12/2016

Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha
Henrique Zanotelli de Vargas

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP-PREV
LUCILENA ULIANA BASSETTI

Testemunhas:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 100.067.907-12CPF: 893.520.257-68

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
VALTER BONATTO WEDERSON FERREIRA DE PAIVA

RG: 1721828RG: 769228
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DECLARAÇÃO

Henrique Zanotelli de Vargas, Prefeito, DECLARA para os devidos fins, que o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissões de Débitos
Previdenciários nº 01310/2016, firmado entre o/a São Gabriel da Palha e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - SGP-PREV em 29/12/2016, foi publicado em ____/____/________ no

( ) mural
( ) jornal ___________________________ - Edição nº ____________, de ______/______/_______
( ) Diário Oficial do ______________________ - Edição nº ____________, de ______/______/_______

Por ser expressão da verdade, firma a presente.

São Gabriel da Palha, ____/____/________

Henrique Zanotelli de Vargas
Prefeito

Página 3



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 136

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários
  Acordo CADPREV nº 01310/2016   Data 29/12/2016
  Valor consolidado 4.210.353,23   Valor da prestação inicial 70.172,55
  Número prestações 60   Vencimento 1ª prestação 30/01/2017

DEVEDOR

  Ente Federativo São Gabriel da Palha/ES   CNPJ 27.174.143/0001-76

  Representante Legal Henrique Zanotelli de Vargas   CPF 046.683.527-21

  Conta para débito 08060   Conta nº 400122Banco do Brasil Agência nº

875.982.727-00  Representante Legal
  Conta para crédito

  Unidade Gestora

  Conta nº

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA -

  CPF

05.251.479/0001-52

10868508060

  CNPJ

CREDOR

LUCILENA ULIANA BASSETTI
Banco do Brasil Agência nº

1.      O ente federativo acima qualificado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor da Unidade Gestora de seu RPPS, na
forma do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários acima identificado, cientifica o Banco do Brasil de que, segundo o
estabelecido na cláusula quarta do referido termo de acordo, ocorreu a vinculação dos valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM como
garantia de pagamento:
1.1 – das prestações acordadas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento;
1.2 – das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento.

2.      Desse modo, o ente federativo autoriza o Banco do Brasil a debitar na conta destinada às liberações do FPM e transferir para a conta da Unidade
Gestora os valores não pagos no seu vencimento, enquanto estiver vigente e o termo de acordo, observado o seguinte procedimento:
2.1 – Decorridos 5 (cinco) dias do vencimento da prestação do acordo de parcelamento (item 1.1) ou 30 (trinta) dias do vencimento das contribuições
não parceladas (item 1.2), sem que o ente federativo tenha efetivado o pagamento, a Unidade Gestora encaminhará ao Banco do Brasil demonstrativo
atualizado do valor devido, com cópia ao ente.
2.2 – Recebida a comunicação, o Banco do Brasil debitará o valor devido na conta do ente federativo, na data de liberação da primeira parcela
subsequente do FPM, transferindo-o de imediato para a conta da Unidade Gestora.
2.3 – Se o valor disponível na conta do FPM não for suficiente para liquidação do valor devido, este será amortizado pelo saldo existente na conta,
dando-se preferência aos valores de que tratam o item 1.1 e em seguida aos do item 1.2, e o resíduo será debitado na parcela subsequente de crédito
do FPM.
2.4 – O valor devido, indicado para débito na conta do ente federativo, conforme item 2.1, é de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, eximindo-
se o Banco do Brasil de qualquer responsabilidade quanto ao seu cálculo.

3.      O ente federativo declara-se ciente de que a revogação desta autorização antes da quitação integral do acordo de parcelamento constituirá causa
para a rescisão antecipada do termo de acordo, com as consequências estabelecidas em sua cláusula quinta.

4.      Esta autorização constitui para integrante do termo de acordo e será, após assinada pelos envolvidos, digitalizada e enviada ao Ministério da
Previdência Social, por meio do CADPREV.

ASSINATURAS

ENTE FEDERATIVO

UNIDADE GESTORA

BANCO DO BRASIL (*)

São Gabriel da Palha/ES - 29/12/2016

   (*) Identificar o responsável (nome, cargo e matrícula).
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São José do Calçado

Prefeitura

ATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016
Publicação Nº 69905

ATOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016:

Portaria:

5.572 de 01/12/2016 - Conceder o servidor CLAUDIO ALESSANDRO SANTOS VIEIRA, Motorista, Carreira V, Pro-
moção por Merecimento para a Classe “C”, a partir de: 23/10/2016, com seus efeitos pecuniários a partir da 
data do requerimento, em 04/11/2016, nos termos do art. 7º da Lei Municipal 761/92 c/c o § 1º e art. 1º do Decreto 
nº 2.578/2006 e suas alterações posteriores.

5.573 de 01/12/2016- Conceder o servidor LEONARDO OLIVEIRA MARÇAL, Vigia, Carreira III, Promoção por Me-
recimento para a Classe “C”, a partir de: 24/09/2016, com seus efeitos pecuniários a partir da data do reque-
rimento, em 30/09/2016, nos termos do art. 7º da Lei Municipal 761/92 c/c o § 1º e art. 1º do Decreto nº 2.578/2006 
e suas alterações posteriores.

5.574 de 01/12/2016- Exonerar o funcionário, Sr. EDUARDO BRUM MUSQUEIRA, da função gratificada, a partir de 
31/12/2016.

5.575 de 01/12/2016 - Exonerar a funcionária, Sra. ELZIRA MRIA CHARPINEL DINIZ JARDIM PIMENTEL, da fun-
ção gratificada, a partir de 31/12/2016.

5.576 de 01/12/2016 - Exonerar o funcionário, Sr. JOBEK MOREIRA FERREIRA, da função gratificada, a partir de 
31/12/2016.

5.577 de 01/12/2016 - Exonerar o funcionário, Sr. JUNIOR DE SOUZA PEREIRA, da função gratificada, a partir de 
01/12/2016.

5.578 de 01/12/2016 - Exonerar o funcionário, Sr. LEO MILER RODRIGUES, da função gratificada, a partir de 
31/12/2016.

5.579 de 01/12/2016 - Exonerar a funcionária, Sra. LUCIA ELANE TEIXEIRA MOZELLI FIGUEIREDO, da função 
gratificada, a partir de 31/12/2016.

5.580 de 01/12/2016- Exonerar a funcionária, Sra. MARILENE DE FATIMA BORGES, da função gratificada, a partir 
de 31/12/2016.

5.581 de 01/12/2016- Exonerar a funcionária, Sra. RAPHAELA DE ABREU MEDEIROS da função gratificada, a partir 
de 31/12/2016.

5.582 de 01/12/2016- Exonerar o funcionário, Sr. SERGIO SILVA MONTEIRO da função gratificada, a partir de 
31/12/2016.

5.583 de 01/12/2016 - Exonerar a funcionária, Sra. ELIZABETH LAZARINI ALVES, da função gratificada, a partir de 
31/12/2016.

5.584 de 13/12/2016 -

Estabelece normas para a Rematrícula, Remanejamento/Transferência e Matrícula Inicial do ano letivo de 
2017 no Ensino Fundamental da Rede Municipal de São José do Calçado-ES.

A Prefeita Municipal de São José do Calçado-ES, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 73, VIII e XIV da 
Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção – LDB 9.394/96, a Constituição Estadual do Espírito Santo e a Lei orgânica Municipal;

Resolve:

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Organizar o processo de matrícula, de forma regionalizada, no Município de São José do Calçado com o objetivo 
de assegurar o acesso e a permanência dos alunos nas unidades de ensino público municipal mais próxima de suas casas, 
que oferecem a educação infantil e o ensino fundamental.

CAPITULO II

DA CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR PARA MATRÍCULA

Art. 2º - Entende-se por CHAMADA PÚBLICA ESCOLAR o ato de convocar crianças, que estejam fora da escola, ou ainda 
não matriculadas na educação básica.

I - A idade mínima para a matrícula na CMEI é de 0 a 5 anos completos ou a completar até 31/03/2017.

II - A idade mínima para a matrícula no Ensino Fundamental de 09 (nove) anos é de 06 (seis) anos completos ou a com-
pletar até 31/03/2017.
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Art. 3º - O processo de organização de matrícula compreenderá:

I - rematrícula ou renovação de matrícula;

II - remanejamento de aluno;

III - matrícula inicial

Art. 4.º - A matrícula Inicial será realizada por meio de formulário nas escolas, e será efetivada através do preenchimen-
to da ficha própria, mediante apresentação dos documentos abaixo relacionados e informações prestadas pelos pais ou 
responsável legal pelo aluno.

I - certidão de nascimento ou outro documento que comprove sua identidade;

II - documento do responsável do aluno;

III - comprovante de residência original do responsável pelo aluno (Conta de luz)

IV - laudo médico para os alunos com NEE.

V- Cartão de Vacinação, para as matriculas da educação infantil. § 1.º- Ao pai ou responsável no ato da matricula na 
Creche terá o direito de optar por horário integral ou parcial, devendo a direção ofertar vaga, quando houver.

Art. 5º- Para a efetivação de matrícula do aluno no ensino fundamental, serão obedecidos os critérios abaixo:

a) aluno com necessidades educacionais especiais-NEE;

b) Os alunos da área rural serão matriculados no turno matutino, devido ao transporte escolar.

Art. 6.º - As Vagas do 2º segmento do Ensino Fundamental serão de acordo com as possibilidades de oferta da Unidade 
Escolar e serão distribuídas senhas para realização da matrícula e da renovação.

Parágrafo Único: O CMEI e Ensino Fundamental 1º e 2º segmento estarão disponibilizando as matrículas e renovações 
a partir do dia 15/12/2016 a 21/12/2016, em horário normal matutino e vespertino.

Art. 7.º - Não será permitida a reserva de vaga ou de quaisquer outros mecanismos similares. É vedada a distribuição de 
senha antes do horário de funcionamento da unidade escolar.

Art. 8.º- A apresentação de qualquer documento falso será apurada judicialmente, implicando sanções previstas no Artigo 
297 (falsidade documental), combinado com o Art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.

CAPITULO III

DO REMANEJAMENTO/TRANSFERÊNCIA

Art. 9º - Entende-se por Remanejamento/Transferência o processo de transferir alunos entre as Unidades Públicas de 
Ensino, observando o limite de vagas e as seguintes necessidades:

I - egressos da Educação Infantil das unidades de ensino das redes públicas que deverão ingressar no ensino fundamental;

II- alunos que estudam em unidade de ensino da Rede Pública Municipal que não oferecem o ensino fundamental completo 
para a continuação de seus estudos em outras unidades;

III - alunos que estudam muito distante de sua residência, podendo remanejar-se para a escola mais próxima de sua 
residência.

Art. 10º – Para a efetivação do remanejamento o pai ou responsável deverá comparecer a secretaria da unidade escolar 
de destino do aluno, munido dos documentos discriminados no artigo 4.º desta Portaria, bem como do documento de 
transferência, ou, declaração da escola de origem informando a última série/ano cursado no período especificado nesta 
portaria.

CAPITULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DAS TURMAS

Art. 11º - Na organização das classes ou turmas para o ano letivo de 2017 deverá ser observado o disposto na Resolução 
CEE Nº 3.777/2014 e Legislações Municipais.

Art. 12º - A unidade de ensino deverá matricular os alunos até o limite de sua capacidade física, de acordo com os parâ-
metros estabelecidos pelo CEE Conselho Estadual de Educação.

Art. 13º A organização das classes ou turmas obedecerá aos limites máximos conforme estabelecer a Resolução do CEE 
Nº 3777/2014 no seu inciso 4º.

§ 1 º- De acordo com as Diretrizes da Educação Especial da Educação Básica do Espírito Santo publicado no Diário Oficial 
de julho de 2008, as escolas deverão ter uma organização escolar que facilite a inclusão de alunos com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento, evitando a concentração desses alunos numa mesma sala. Fazem-se a exceção 
os alunos surdos, desde que não ultrapasse o limite de no máximo 20% da turma. Diante da matricula de alunos com 
deficiência comprovada por laudo que demanda significativas adequações curriculares poderá ser diminuído o número de 
alunos por sala de aula, resguardando o limite máximo para redução para 20%. Nos casos citados deverá ser solicitado a 
SEME avaliação das turmas garantindo assim uma organização escolar que atenda as diferenças.

§ 2 º - Os estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Ensino se obrigam a cumprir, na composição das 
turmas, o limite mínimo de 1,20 m² de área física por aluno e 2,00 m² de área física para o professor.

Art. 17 - Dividir as turmas por ordem de matrículas.



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 139

Art. 14º - Compete à Secretária Municipal e os Diretores ou Responsáveis pelas Unidades de Ensino, divulgar junto 
aos membros do conselho de escola, ao corpo docente, técnico e administrativo e principalmente aos alunos, pais ou 
responsáveis, tornando público, através dos meios de comunicação e outros disponíveis na comunidade, os períodos da 
realização da Rematrícula, Remanejamento/Transferência de Matrícula e Matrícula Inicial.

CAPITULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15º- A ausência da apresentação de um dos documentos pessoais ou de escolaridade, não impedirá a efetivação da 
matrícula, cabendo à direção da unidade de ensino, orientar e envidar esforços para obtenção dos mesmos, em especial, 
o previsto no artigo 24, Inciso II, Alínea “c”, da Lei nº 9.394/96 e demais legislações pertinentes.

Art. 16º- Caberá ao Diretor e/ou secretário/a responsável pela Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal a 
responsabilidade de:

I. realizar o levantamento de vagas no período previsto no Anexo I;

II. coordenar todo o processo de Remanejamento/Transferência (envidando esforços no cumprimento do Artigo 12, inciso 
III desta Portaria;)

III. proceder a Rematrícula e Matrícula no âmbito da unidade de ensino, promovendo o amplo envolvimento de todo o 
pessoal que nela atuar neste período.

IV. zelar pelo, pronto atendimento à comunidade, aos pais, ou responsável pelo aluno.

Art. 17º- Compete ao Diretor e Secretário/a envolvido no processo de Organização das Matrículas primar pelo cumprimento 
das normas previstas nesta Portaria, implicando responsabilidade administrativa a sua inobservância.

Art. 18º- Durante o período de Rematrícula, Remanejamento/Transferência e Matrícula Inicial, o diretor e secretário/a 
permanecerá na escola.

Art. 19º- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Municipal e pela Secretária Municipal de Educação.

Art. 20º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 21º- Revogam-se as disposições em contrário.

São José do Calçado, 13 de dezembro de 2016.

Creide Mar da Silva Coelho

Secretária Municipal de Educação

Marlon de Abreu Pereira

Procurador Geral do Município

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CRONOGRAMA PARA O PROCESSO DE MATRÍCULAS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

ANEXO I

I - CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

CMEI E ENSINO FUNDAMENTAL 1º E 2º SEGMENTOS
DATA

Rematrículas para CMEI e Ensino Fundamental 1º e 2º segmentos. 15/12/2016 a 21/12/2016
Matrículas novas para CMEI e Ensino Fundamental 1º e 2º segmentos. 15/12/2016 a 21/12/2016

5.585 de 14/12/2016 - Conceder ao Servidor abaixo relacionado, 5% (cinco por cento) de gratificação sobre seu ven-
cimento-base, a título de quinquênio:

Servidor Cargo
Carreira/

letra

Mês

01 – Antonio de Sá Viana Filho Auxiliar de Tipógrafo I / F 28/02/2011 a 28/02/2016 – 5º QUINQUÊNIO

02 – Auxiliadora de Fátima 
Gandini Castro Servente I / F 28/02/2011 a 28/02/2016 – 5º QUINQUÊNIO

03 – Eliceia Lucio de Souza 
Vargas Servente I / F 28/02/2011 a 28/02/2016 – 5º QUINQUÊNIO

04 – Helena Pereira Moreno 
Athaides Servente I / F 28/02/2011 a 28/02/2016 – 5º QUINQUÊNIO
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05 – Florisbela Poubel Soare

Professora MAPA IV Padrão 10 03/03/2011 a 03/03/2016 – 6º QUINQUÊNIO

06 – Zelia Araújo da Silva Professora MAPA V Padrão 9 10/03/2011 a 10/03/2016 – 6º QUINQUÊNIO

07 – Ana Borges Almeida Servente I / F 01/04/2011 a 01/04/2016 – 6º QUINQUÊNIO

08 – Dilceia Domingos da Silva Servente I / E 01/04/2011 a 01/04/2016 – 6º QUINQUÊNIO

09 – Eliane Marques Pinto Professora MAPA V Padrão 10 01/04/2011 a 01/04/2016 – 6º QUINQUÊNIO

10 – Elizabeth Nunes de Almei-
da Abreu Professora MAPA V Padrão 6 01/04/2011 a 01/04/2016 – 6º QUINQUÊNIO

11 – Maria Elvira de Almeida 
da Silva Professora MAPA VI Padrão 11 01/05/2011 a 01/05/2016 – 6º QUINQUÊNIO

12 – Sergio Silva Monteiro Operador de Máquina 
Pesada VII / F 01/05/2011 a 01/05/2016 – 4º QUINQUÊNIO

13 – Maria Jose da Silva de 
Oliveira Servente I / E 02/05/2011 a 02/05/2016 – 6º QUINQUÊNIO

14 – Zeli Borges Delatorre Auxiliar de Enferma-
gem II / E 02/05/2011 a 02/05/2016 – 6º QUINQUÊNIO

15 – Alcione Bonze Cravinho Operador de Máquina 
Agrícola VII / F 06/05/2011 a 06/05/2016 – 6º QUINQUÊNIO

16 – Cezarino Meloni de Oli-
veira Coveiro I / F 15/05/2011 a 15/05/2016 – 4º QUINQUÊNIO

17 – Jose Alfredo da Silva Vi-
daurre Motorista V / F 15/05/2011 a 15/05/2016 – 4º QUINQUÊNIO

18 – Jose Carlos de Almeida Motorista V / E 15/05/2011 a 15/05/2016 – 4º QUINQUÊNIO

19 – Jose Carlos Ferreira Cor-
rea Vigia III / F 15/05/2011 a 15/05/2016 – 4º QUINQUÊNIO

20 – Modesto Avelino Barbosa 
Junior Motorista V / F 15/05/2011 a 15/05/2016 – 4º QUINQUÊNIO

21 – Paulo Roberto Emeren-
ciano Motorista V / E 15/05/2011 a 15/05/2016 – 4º QUINQUÊNIO

22 – Sebastião Gil Boechat Vigia III / F 15/05/2011 a 15/05/2016 – 4º QUINQUÊNIO

23 – Sebastião Ribeiro do Nas-
cimento Vigia III / F 15/05/2011 a 15/05/2016 – 4º QUINQUÊNIO

24 – Sonia Maria Carvalho Lo-
pes Professora MAPA V Padrão 9 02/06/2011 a 02/06/2016 – 6º QUINQUÊNIO

25 – João Batista Almeida da 
Silva Motorista V / F 07/06/2011 a 07/06/2016 – 4º QUINQUÊNIO

26 – Sebastião Jose Dutra 
Costa Mecânico V / F 16/06/2011 a 16/06/2016 – 6º QUINQUÊNIO

27 – Ediberto Aparecido Boe-
chat Motorista V / F 01/07/2011 a 01/07/2016 – 4º QUINQUÊNIO

28 – Gerli Ferreira de Sousa Operador de Máquina 
Agrícola VII / F 01/07/2011 a 01/07/2016 – 4º QUINQUÊNIO

29 – Miguel Bento de Almeida Coveiro I / F 01/07/2011 a 01/07/2016 – 4º QUINQUÊNIO

30 – Nivaldo de Souza Operador de Máquina 
Pesada VII / F 01/07/2011 a 01/07/2016 – 4º QUINQUÊNIO

31 – Eliza Marcia Diniz Almeida Auxiliar de Serviços 
Gerais I / E 03/07/2011 a 03/07/2016 – 2º QUINQUÊNIO

32 – Sebastião Gonçalves de 
Oliveira Vigia III / F 01/08/2011 a 01/08/2016 – 4º QUINQUÊNIO

33 – Salim Feres Teixeira Ju-
nior

Farmacêutico Bioquí-
mico IX / F 26/12/2011 a 26/12/2016 – 4º QUINQUÊNIO

5.586 de 14/12/2016 - Conceder o servidor EZIO GERALDO AZEVEDO, vigia, Carreira III, Promoção por Antigui-
dade para a Classe “F”, retroativo a 17/10/2016, com seus efeitos pecuniários a partir da data do requeri-
mento administrativo, em 30/11/2016, nos termos do art. 7º da Lei Municipal 761/92 c/c o § 1º e art. 1º do Decreto 
nº 2.578/2006 e suas alterações posteriores.

5.587 de 14/12/2016 - Conceder o servidor WILSON MIGUEL LIMA CAMUZI, Vigia, Carreira III, Promoção por 
Merecimento para a Classe “C”, retroativo a 20/11/2016, com seus efeitos pecuniários a partir da data do 
requerimento administrativo, em 22/11/2016, nos termos do art. 7º da Lei Municipal 761/92 c/c o § 1º e art. 1º do 
Decreto nº 2.578/2006 e suas alterações posteriores.

5.588 de 19/12/2016 - Exonerar a Professora DENIZI APARECIDA DOMECIOLI THEODORO ABREU, MAMPA V, do 
Cargo de Diretora (C) da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Manoel Franco”, referência Fg 3, a partir de 
31/12/2016.
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5.589 de 19/12/2016 - Exonerar a Sra. ANA OLIVIA ARAÚJO DE ALMEIDA, Professora MAPA V, da função de Coor-
denadora da Escola Municipal “MANOEL FRANCO”, no Turno Matutino.

5.590 de 19/12/2016 - Exonerar o Sr. CIRO PASSALINI DE ABREU, Professor MAPA V, da função de Coordenador 
da Escola Municipal “ERCÍLIO CORDEIRO”, no Turno Matutino.

5.591 de 19/12/2016 -. Exonerar a Professora REGINA CELI DO CARMO REZENDE, MAPA V, do Cargo de Diretora 
(B) no CMEI “Marieta Castro”, referência Fg 2.

Decreto:

DECRETO Nº. 5.444/2016

“Altera o Decreto nº. 4.912/2015, que normatiza os serviços de táxi – transporte individual de passageiros 
no Município de São José do Calçado/ES.”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelos 
arts. 13, VI, 73, IV, VIII, XIV, XXI e XXVIII, e 293, II da Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal nº. 1.033/98, e 
1.368/2006;

CONSIDERANDO a solicitação do Senhor LUIZ CARLOS BOLELI, portador do CPF nº. 656.836.847-49, da CI-RG nº 
383.344-SSP/ES, e da CNH Registro nº 02158016108, expedida em 03/04/1982, constante dos autos de nº. 5.598, de 
17/11/2016, com a consequente autorização da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para desemplacamento e 
transferência de categoria de aluguel (táxi) para particular, do veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, ano/fabricação 2014 
e ano/modelo 2014, cor branca, combustível álcool/gasolina, chassis 9BFZF54P6E8064617, placa nº OVF 9850.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o § 2º. do inciso II, do art. 1º do Decreto nº. 4.912, de 09 de julho de 2015, da seguinte forma:

“art. 1º ............................... 

§2º-II ............................. ,

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

II) LUIZ CARLOS BOLELI, veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, ano/fabricação 2014 e ano/modelo 2014, cor branca, 
combustível álcool/gasolina, chassis 9BFZF54P6E8064617, placa nº OVF 9850.

Parágrafo Único. Este Decreto, com as alterações constantes, suas considerações e descrições de veículos e de pessoas, 
é documento hábil para a regulação dos veículos junto ao DETRAN/ES, acompanhado da certidão negativa de débito junto 
ao Município.

Art. 2º. Comunique-se ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do § 4º do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, 
com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº. 007/2002, ficando modificado parcialmente o § 2°, inciso II do art. 
1º do Decreto nº. 4.912, de 09/07/2015.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos dezoito (18) dia do mês de novem-
bro (11) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 5.445/2016

“Revoga o Decreto nº. 4.749/2014, que normatiza os serviços de táxi – transporte individual de passagei-
ros”.

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelos 
arts. 13, VI, 73, IV, VIII, XIV, XXI e XXVIII, e 293, II da Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal nº. 1.033/98, e

CONSIDERANDO o pedido disponibilidade da permissão de serviços de táxi, pelo Senhor WALDEMAR RAMOS DE 
ABREU, portadora do CPF nº. 461.117.437-91, da CI-RG nº025811761-IFP/RJ, constante dos autos do processo adminis-
trativo nº. 5.572 de 16/11/2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Permissão dos serviços de táxi – transporte individual de passageiros do Senhor WALDEMAR RAMOS 
DE ABREU.

Art. 2º. Comunique-se ao Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos, conforme determinação do art. 
6º da lei municipal nº 1.033/98.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e três (23) dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº5446./2016

“Altera o Decreto nº. 4.912/2015, que normatiza os serviços de táxi – transporte individual de passageiros 
no Município de São José do Calçado/ES.”
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A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelos 
arts. 13, VI, 73, IV, VIII, XIV, XXI e XXVIII, e 293, II da Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal nº. 1.033/98, e 
1.368/2006;

CONSIDERANDO a solicitação do Senhor JOSÉ REZENDE COELHO, portador do CPF nº. 479.486.477-91, da CI-RG nº 
052.105.467-IFP/RJ, e da CNH Registro nº 03108954101, expedida em 17/01/1980, constante dos autos de nº. 5580, de 
16/11/2016, com a consequente autorização da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para emplacamento e trans-
ferência de categoria de particular para aluguel (táxi), do veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, ano/fabricação 2014 e 
ano/modelo 2014, cor branca, combustível álcool/gasolina, chassis 9BFZF54P6E8064617, placa nº OVF 9850.

RESOLVE:

Art. 1º. . Alterar o § 1º. do inciso VIII, do art. 1º do Decreto nº. 4.912, de 09 de julho de 2015, da seguinte forma:

“art. 1º ............................... 

§1º- VIII ..................,

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

II) JOSÉ REZENDE COELHO, veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, ano/fabricação 2014 e ano/modelo 2014, cor bran-
ca, combustível álcool/gasolina, chassis 9BFZF54P6E8064617, placa nº OVF 9850.

Parágrafo Único. Este Decreto, com as alterações constantes, suas considerações e descrições de veículos e de pessoas, 
é documento hábil para a regulação dos veículos junto ao DETRAN/ES, acompanhado da certidão negativa de débito junto 
ao Município.

Art. 2º. Comunique-se ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do § 4º do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, 
com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº. 007/2002, ficando modificado parcialmente o § 2°, inciso II do art. 
1º do Decreto nº. 4.912, de 09/07/2015.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e três (23) dia do mês de no-
vembro (11) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 5.447/2016

“REGULAMENTA OS SERVIÇOS DE TÁXI NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES.”

A Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas 
disposições constantes do artigo 73, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e em atenção as Leis Municipais 1.033/1998 e 
1.368/2006;

DECRETA:

Artigo 1º. Para todos os fins que se fizerem necessários, que se encontram regularmente cadastrados perante a Secre-
taria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de São José do Calçado – Estados do 
Espírito Santo, os seguintes condutores/ permissionários e veículos de transporte individual de passageiros:

§ 1º. No ponto de táxi da Praça Governador Bley:

I - ADEMÍLSON LAGES OLIVEIRA, com o veículo VW/GOL 1.0, cor PRETA, placa MQO 6985.

II - CARLOS ZANATA FURTADO DE OLIVEIRA, com o veículo VW/GOL 1.0, cor PRATA, placa MPI 7231.

III – BENEDITO DE SOUZA PEREIRA, com o veículo VW/POLO SEDAN 1.6 FLEX, cor PRATA, placa OVF 9849.

IV – CARLOS JOVINO MOURA RODRIGUES, com o veículo VW/GOL 1.0, cor PRATA, placa MSI 5680.

V - JOÃO PÔNCIO PINHEIRO, com o veículo VW/PARATI 1.6 SURF, cor BRANCA, placa MTK 7676.

VI - AMERICO TORRES DA SILVA, com o veículo VW/VOYAGE 1.0, cor CINZA, placa MSI 5695.

VII - DILMA OLIVEIRA CARVALHO, com o veículo VW/FOX 1.0, cor VERMELHA, placa MQK 9952.

VIII - JOSÉ REZENDE COELHO, veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, ano/fabricação 2014 e ano/modelo 2014, cor 
branca, combustível álcool/gasolina, chassis 9BFZF54P6E8064617, placa nº OVF 9850.

IX - LEANDRO COSTA PINHEIRO, com o veículo FIAT/SIENA ELX FLEX, cor VERMELHA, placa MQO 6983.

§ 2º. No ponto de táxi da Praça Teóphilo Lobo:

I - SEBASTIÃO ESCRAMOZINI DE OLIVEIRA, com o veículo VW/GOL 1.0, cor CINZA, placa MPD 6844.

II - LUIZ CARLOS BOLELI, veículo FORD/FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, ano/fabricação 2014 e ano/modelo 2014, cor branca, 
combustível álcool/gasolina, chassis 9BFZF54P6E8064617, placa nº OVF 9850.

§ 3º. No ponto de táxi da Praça Pedro Vieira:

I - ELBER OLIVEIRA CARVALHO, com o veículo VW/GOL 1.0, cor PRETA, placa MQU 7662.

§ 4º. No ponto de táxi da Praça Coronel Alfredo Lobo:

I - ARLEN CAMARGO DE ARAUJO, VW/VOYAGE 1.6, ano/fabricação 2012 e ano/modelo 2012, combustível gasolina/
álcool, chassi nº. 9BWDB05U6CT202907, cor branco cristal, conforme nota fiscal n° 740319 – série 3, placa MTK 7633.
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II - ALCEMAR DUTRA PIRES, veículo VW/NOVO FOX HL.MD, ano/fabricação 2014 e ano/ modelo 2015, cor branco cris-
tal, combustível gasolina/álcool, placa PPB 6620, chassis 9BWAL45Z3F4041787, de propriedade do requerente, conforme 
nota fiscal nº. 959.015,-série 7, de particular para aluguel (táxi), sendo primeiro emplacamento. (alterado pelo Decreto 
nº4778 de 23/12/2014).

§ 5º. No ponto de táxi da Rua Dona Francisca Teixeira:

I - IVAN DE AZEVEDO, ano/fabricação 2011 e ano/modelo 2012, combustível gasolina/álcool, chassi nº. 9BWAA05W-
2CP088954, cor preto ninja, placa MTK 7615.

Artigo 2º. Os pontos de táxi descritos no artigo anterior denotam permissão para o ponto fixo, não havendo vedação de 
atendimento em qualquer local do Município, desde que em passagem, e nem veda o atendimento no terminal rodoviário, 
desde que respeitada fila formada pelos próprios condutores/permissionários.

Artigo 3º. Por ocasião de festejos no Município, o Secretário de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, poderá determi-
nar outros locais para embarque e desembarque de passageiros.

Artigo 4º. O condutor/permissionário regularmente cadastrado só poderá utilizar do veículo cadastrado, sendo vedada 
a utilização de qualquer outro, a não ser por justificativa meramente temporária, que não poderá exceder a 24 (vinte e 
quatro) horas, no caso de paralisação por defeito ou outro dano qualquer.

Artigo 5º. O condutor/permissionário regularmente cadastrado só poderá utilizar do próprio serviço ou, no caso de de-
fensor/terceiro, que haja expressa autorização, por escrito, que deve, inclusive, ser apresentada ao Secretário de Obras, 
Transportes e Serviços Urbanos.

Artigo 6º. Em relação aos veículos e condutores/permissionários descritos nos parágrafos 1º a 6º do art. 1º, caso sejam 
constatadas quaisquer irregularidades dos veículos cadastrados, ou caso seja constatada qualquer pendência fiscal muni-
cipal do próprio condutor/permissionário, os condutores/permissionários terão o prazo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, 
para saná-las, sob pena de cassação da permissão.

Artigo 7º. Fica expressamente vedado o embarque de passageiros em veículos/táxis de outras cidades, somente sendo 
autorizado o embarque dos mesmos desembarcados, ou seja, veículos/táxis de outras cidades só poderão levar os mes-
mos passageiros trazidos.

Parágrafo único. Os condutores e veículos que estejam procedendo o transporte individual de passageiros sem a devida 
permissão, inclusive vans ou outros veículos de transporte coletivo, deverão ser denunciados, por qualquer cidadão e ou 
pelos permissionários legalmente cadastrados, a Secretária Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, ou dire-
tamente à Policia Militar do Estado do Espírito Santo, para sejam adotadas as providências cabíveis.

Artigo 8º. Os condutores/permissionários deverão manter seus números de telefone para contato devidamente afixados 
no Terminal Rodoviário Pedro Vieira Filho.

Artigo 9º. Comunique-se aos condutores/permissionários, ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Ur-
banos, o DETRAN e o Pelotão de Polícia Militar, com sede neste Município.

Artigo 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial 
o Decreto nº 4.912 de 09 de julho de 2015.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e três (23) dias do mês de 
novembro (11) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/Prefeita Municipal

DECRETO NORMATIVO Nº 5.448/2016

“NOMEIA COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DECÊNIO 2015/2025.”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
73, VIII e XIV da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o pedido formulado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Creide Mar da Silva Coelho, protocola-
do nesta Prefeitura sob o nº 5.448, de 24/11/2016.

Considerando Art. 5.º, da Lei Municipal Nº 1.937/2015, que Institui o Plano Municipal de Educação para o decênio 
2015/2025.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, com fulcro no artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.937 de 18 de junho de 2015, que institui o Plano Municipal 
de Educação – PME, os membros que seguem, para coordenar e planejar os processos de monitoramento e avaliação das 
metas e estratégias do PME, bem como promover a articulação entre os órgãos responsáveis pela sua execução, mais 
especificamente o Secretário Municipal de Educação.

a) Secretaria Municipal de Educação;

Sra.Creide Mar da Silva Coelho

b) Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de São José do Calçado/ES;

Sr. Vagner de Oliveira Ferreira

c) Conselho Municipal de Educação;

Sra.Denizi Aparecida Domecioli Theodoro Abreu
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d) Comissão de Elaboração e Acompanhamento do PME;

Sra. Miriam Pimentel Gonçalves

Art. 2º. Os Membros nomeados, terão a função de planejar, detectar inconsistências e propor ações para viabilizar a exe-
cução de metas ou estratégias previstas, dando cumprimento ao artigo 5º, da referida Lei, e organizar os processos de 
acompanhamento e monitoramento como órgão colegiado.

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

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e quatro (24) dias do mês de 
novembro (11) do ano de dois mil e dezesseis (2016).Liliana Maria Rezende Bullus/Prefeita Municipal

DECRETO Nº 5.449/2016

“APROVA LOTEAMENTO”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações e Lei municipal nº 1508/20018, Plano Diretor Mu-
nicipal;

CONSIDERANDO o pedido formulado pelo Senhor CARLOS ROGÉRIO PEREIRA, protocolado nesta Prefeitura sob o nº 
4.835, de 20 de setembro de 2016.

CONSIDERANDO que o Senhor CARLOS ROGÉRIO PEREIRA, requereu aprovação de Loteamento, com área total de 
20.806,10m² (vinte mil e oitocentos e seis metros quadrados e dez decímetros quadrados);

CONSIDERANDO que todos os lotes apresentam área superior a 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e 
frente superior a 5,00 m (cinco metros) conforme determina o Artigo 4º, Inciso II da Lei Federal nº 6.766/79;

CONSIDERANDO o Termo de Compromisso assinado pelo Representante Legal da empresa e pela Prefeita Municipal de 
São José do Calçado – ES, Excelentíssima senhora. LILIANA MARIA REZENDE BULLUS, onde o requerente se compro-
mete a efetuar a infraestrutura básica do parcelamento: vias de circulação com meio-fio, escoamento de águas pluviais, 
rede para abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto doméstico e rede de energia elétrica, no prazo de 02 
(dois) anos a contar da assinatura do Decreto de Aprovação do Loteamento;

CONSIDERANDO que obedecendo ao que determina a Lei Federal nº 6.766/79, e o loteador transfere ao Município de 
São José do Calçado a posse dos Lotes: 12 da Quadra B e Lote 01 da Quadra D, e as áreas públicas destinadas ao siste-
ma de circulação, à implantação de equipamentos urbanos e comunitários, bem como aos espaços livres de uso público, 
totalizando 37,79%, superior ao um mínimo de 35%, previsto na citada Lei.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aprovado para fins de registro no Cartório de Registro Geral de Imóveis desta cidade e Comarca, nos ter-
mos do Art. 12 da Lei Federal nº 6.766/79 e art. 137 e seguintes do PDM, projeto de loteamento, o Memorial Descritivo e 
os Projetos Gráficos, denominado de “LOTEAMENTO BELA VISTA, requerido pelo Sr. Carlos Rogério Pereira, situado 
na Rodovia/ES - 484, nesta cidade, com as seguintes características e confrontações:

I) DO TERRENO:

Título aquisitivo conforme Registro de Imóveis, sob matrícula nº R1/4809, no Livro nº 2S, às folhas 240 e verso.

II) DAS CONFRONTAÇÕES:

Confrontando, por seus diversos lados, com Carlos Rogério Pereira, João Anézio Pimentel, espólio de José Maria Pimentel 
e Rodovia/ES-484.

III) DO PARCELAMENTO:

Denominação: LOTEAMENTO BELA VISTA;

Proprietário: CARLOS ROGÉRIO PEREIRA;

a) A área total a ser parcelada é de 20.806,10m² (vinte mil e oitocentos e seis metros quadrados e dez decímetros qua-
drados);

b) As áreas destinadas ao sistema de circulação e implantação de equipamentos e urbanos, bem como os espaços livres 
de uso público são proporcionais à densidade de ocupação;

c) A área foi parcelada conforme abaixo:

• Número total de Lotes: 41 (quarenta e um) Lotes.

• Número de Lotes do loteador: 39 (trinta e nove) Lotes.

• Número de Lotes Públicos: 02 (lotes)

• Número de quadras: 05 (cinco) Quadras.

• Área total dos Lotes: 15.936,05 m2 ( quinze mil, novecentos e trinta e seis metros quadrados e cinco decímetros quadra-
dos);

• Área dos Lotes do loteador: 12.943,87m² (doze mil e novecentos e quarenta e sete metros quadrados e oitenta e sete 
decímetros quadrados);
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• Área de vias de circulação e servidões públicas: 4.870,05 m2 (quatro mil e oitocentos e setenta metros quadrados e cinco 
decímetros quadrados);

• Área dos lotes a serem doados para municipalidade: 2.992,18 m² (dois mil, novecentos e noventa e dois metros 
quadrados e dezoito decímetros quadrados);

• Área Pública total: 7.862,23 m² (sete mil e oitocentos e sessenta e dois metros quadrados e vinte e três decímetros 
quadrados).

- AUTORIZA O REGISTRO DOS LOTES OBEDECENDO MEMORIAL DESCRIVO QUE SEGUE:

DESCRIÇÃO DAS QUADRAS

QUADRA A:

09 LOTES

ÁREA TOTAL DOS LOTES= 3.219,67 m²

QUADRA B:

12 LOTES

OBS.: 1 LOTE A SER DOADO PARA MUNICIPALIDADE (LOTE12)

ÁREA TOTAL DOS LOTES= 6.679,80 m²

QUADRA C:

07 LOTES

ÁREA TOTAL DOS LOTES= 2.393,24 m²

QUADRA D:

09 LOTES

OBS.: 1 LOTE A SER DOADO PARA MUNICIPALIDADE (LOTE 1)

ÁREA TOTAL DOS LOTES= 2.600,31 m²

QUADRA E:

04 LOTES

ÁREA TOTAL DOS LOTES= 1.043,03 m²

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e quatro (24) do mês de no-
vembro (11) do ano de dois e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/Prefeita Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.450/2016.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS VISANDO O EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA O ENCERRAMENTO 
DO MANDATO NO EXERCÍCIO DE 2016.

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
73, VIII e XIV da Lei Orgânica Municipal, e considerando a necessidade da manutenção do equilíbrio das contas públicas 
do Município e objetivando cumprimento de obrigações legais e constitucionais.

DECRETA:

CAPÍTULO I

Considerações Iniciais
Art. 1º. Fica determinado à Controladoria Geral e às demais unidades administrativas, o fiel cumprimento de todos os 
limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com ênfase:

I - às metas bimestrais de arrecadação;

II - às metas de despesa;

III - às metas de resultado primário e nominal;

IV - aos limites de endividamento;

V - à geração de despesas nos dois últimos quadrimestres;

VI - ao limite de gastos e geração de despesas com pessoal;

VII - ao cumprimento dos prazos dos relatórios de Gestão Fiscal e de Execução Orçamentária.
Parágrafo único. Quando verificada a possibilidade do não cumprimento de algumas das metas estabelecidas, haverá 
a necessidade de justificativa e estabelecer o prazo e os mecanismos que serão imediatamente adotados para efetivar o 
cumprimento.
Art. 2º. Nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº. 101/2000, sempre que a receita realizada no bimestre anterior 
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demonstrar possibilidade de comprometimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas na LDO, fica 
determinado:

I - a limitação de empenho e de movimentação financeira de acordo com o que foi estabelecido na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias - LDO;

II - a redução da despesa para compensar a queda da receita, observadas as despesas de caráter obrigatório;

III - assegurar a correta execução do orçamento, observados os valores orçamentários de cada unidade administrativa;

IV - limitar a abertura de créditos adicionais e não autorizar a emissão de empenho sem comprovada à disponibilidade 
financeira por fonte de recursos.
§ 1º. As ações definidas neste artigo deverão ser efetivadas no máximo em 30 (trinta) dias após o encerramento do bi-
mestre que evidenciou o desequilíbrio.

2º. A inexistência de recursos financeiros suficientes para dar cobertura às despesas realizadas nos dois últimos quadri-
mestres representa o descumprimento das normas da LRF e será atribuída a responsabilidade ao agente que autorizar ou 
der causa ao ato.
Art. 3º. As disponibilidades financeiras da Tesouraria Geral do Município e dos Fundos Municipais, deverão observar o 
princípio da unidade de Tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o objetivo 
de otimizar o fluxo de caixa do Município para o cumprimento das obrigações legais e constitucionais.
§ 1º. As disponibilidades financeiras serão mantidas em suas respectivas contas correntes, mas serão consideradas para 
fins de limites para inscrição de restos a pagar, os valores consolidados em sua respectiva fonte de recursos.
Art. 4º. Os dirigentes dos Fundos Municipais, Autarquias e Conselhos Municipais deverão:

I - manter controles das disponibilidades e cronograma de pagamentos observando as fontes de recursos orçamentários 
e financeiros;

II - manter a conciliação das contas contábeis visando estabelecer conferência com os saldos de disponibilidades finan-
ceiras informadas pelos extratos bancários;

III - manter conciliação dos dados informados no demonstrativo mensal de disponibilidades financeiras e cronograma de 
pagamentos de acordo com as informações disponibilizadas no Sistema utilizado pelo Município;

IV - os Conselhos Municipais deverão reunir-se até o dia 28 de dezembro de 2016 e emitir parecer sobre os recursos que 
estão sob sua jurisdição, em especial o Conselho do FUNDEB, que deverá emitir parecer sobre as contas de 2016.
Art. 5º. A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças e a Contadoria Geral do Município farão o acompanhamento e 
o controle das disponibilidades dos órgãos, orientando e normatizando os procedimentos necessários para a evidenciação 
e utilização das disponibilidades financeiras.

CAPÍTULO II

Anulação e Cancelamento de Restos a Pagar
Art. 6º. Fica determinada a instauração de processo administrativo para anulação do montante dos saldos de empenhos 
de exercícios anteriores a 2015, inscritos em restos a pagar.

Art. 7º. Serão cancelados os empenhos emitidos a partir de 04 de maio de 2016, não liquidados, caso não houver disponi-
bilidade financeira na fonte específica, com exceção dos empenhos destinados ao atendimento de obrigações de natureza 
constitucional.
Art. 8º. Ficam suspensos todos os pedidos e recebimentos de materiais, medições de obras e de prestação de serviços 
sem a manifestação formal da Secretaria da Fazenda certificando a disponibilidade financeira para liquidação e quitação 
da despesa, a partir de 04 de maio de 2016.
Parágrafo único. Exclui da regra imposta pelo caput deste artigo, as despesas de caráter imprescindível e necessárias à 
continuidade das ações governamentais.

CAPÍTULO III

Inscrição em Restos a Pagar

Art. 9º. Nos termos do art. 68 do Decreto Federal nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, alterado pelo Decreto Fede-
ral nº. 7.654, de 23 de dezembro de 2011, a inscrição de despesas como restos a pagar no encerramento do exercício 
financeiro de 2016 dependerá da observância das condições estabelecidas neste Decreto para empenho e liquidação da 
despesa.
Art. 10º. No fim do exercício financeiro, as despesas orçamentárias empenhadas e liquidadas, e não pagas serão inscritas 
em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante.
Art. 11º. As inscrições de restos a pagar estão limitadas a disponibilidades financeiras.
§ 1º. O Anexo mencionados no caput deste artigo demonstrará os empenhos processados e não processados.
I – para efeito deste Decreto, entende-se como restos a pagar processados aqueles em que a despesa orçamentária per-
correu os estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento;

II - os restos a pagar não processados são as despesas não liquidadas quando o serviço ou material contratado não tenha 
sido prestado ou entregue e que se encontre, em 31 de dezembro do exercício financeiro, em fase de verificação do direito 
adquirido pelo credor ou quando o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente, deverão 
ser cancelados.
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§ 2º. Os empenhos processados não deverão ver cancelados, quando provado que o fornecedor de bens/serviços cumpriu 
com a obrigação, sendo computada culpa aos ordenadores da despesa.

Art. 12. O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados poderá ser atendido à conta 
de dotação denominada “Despesas de Exercício anterior”, no exercício que ocorrer o reconhecimento da dívida, mediante 
processo administrativo interno ou determinação judicial.
Art. 13. Fica determinada à Contabilidade Geral do Município que efetue despacho formalizado à Procuradoria Geral do 
Município dos Restos a Pagar de exercícios anteriores a 2015, para a devida instauração de processo administrativo de 
cancelamento, nos termos deste Decreto.

CAPÍTULO IV

Disponibilidade Financeira
Art. 14. Nos termos do inciso I do art. 50 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, a disponibilidade de caixa 
constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identifi-
cados e escriturados de forma individualizada.
Art. 15. A inscrição de restos a pagar deve observar as disponibilidades financeiras e condições de modo a prevenir riscos 
e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

CAPÍTULO V

Encerramento de Exercício em Último Ano de Mandato

Art. 16. O encerramento do exercício contábil implica em procedimentos administrativos específicos que devem ser ado-
tados por todos os Secretários e Servidores Municipais, com ênfase no que dispuser a legislação vigente conjugado com 
o disposto neste Decreto.
Art. 17. Fica determinada à Secretaria Municipal de Planejamentos e Finanças obrigatoriedade de estabelecer cronograma 
com datas limites para a execução orçamentária, conforme especificidades dos atos e fatos da gestão.

Parágrafo único. Para o cumprimento do previsto no caput deste artigo deverá ser tomado como referência a progra-
mação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso previsto no art. 8º da Lei Complementar nº. 101, 
de 04 de maio de 2000.
Art. 18. A Contabilidade Geral do Município informará aos Secretários Municipais o cronograma que deve ser seguido 
para execução dos recursos orçamentários previstos na lei orçamentária, visando o cumprimento das ações de governo 
constante no PPA.
§ 1º. Para cumprimento ao disposto nesse artigo ficam definidas como regra geral as seguintes datas:
I – 12 de dezembro de 2016 – último dia para apresentar a prestação de contas dos adiantamentos concedidos a título de 
suprimentos de fundos e convênios sobre a responsabilidade da unidade administrativa;
II – 20 de dezembro de 2016 – último dia para emissão de nota de empenho referente a despesas a seguir:
a) as de pessoal, encargos sociais, obrigações patronais e outras despesas urgentes e emergentes;

b) aquelas cujos percentuais de aplicação são definidos constitucionalmente ou através de lei específica;

c) as custeadas com recursos recebidos de Convênios, com receita efetivamente arrecadada;

d) as decorrentes de precatórios previstos no orçamento do presente exercício;

e) nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência, conforme descritas no inciso IV, do 
art. 24, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, desde que autorizadas pela Secretaria da Fazenda;

f) as que acarretem a inscrição do Município dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais;

g) as decorrentes de sentenças e custas judiciais;

h) as decorrentes de juros, encargos e amortização das dívidas interna e externa;

i) aquelas decorrentes de Consórcios Públicos;

III – 20 de dezembro de 2016 – data do fechamento das unidades responsáveis pela gestão orçamentária e financeira, 
não havendo mais empenho de despesas que não tenham sido solicitados até a data e que não se enquadrem nas alíneas 
do inciso anterior;
IV – 30 de dezembro de 2016 – data da apresentação do fluxo de caixa e demonstração das disponibilidades financeiras 
pela Secretaria de planejamentos e Finanças;
V – 27 de dezembro de 2016 – reunião com os conselhos para aprovação das contas dos gastos com FUNDEB, Merenda 
Escolar, e outros; e prazo para pagamentos.
VI – 05 de dezembro de 2016 – data limite para emissão de empenho, data além da qual não se realizarão despesas, salvo 
nos casos estritamente necessários e inadiáveis, com prévia e expressa autorização do Prefeito;
VII – 30 de dezembro de 2016 – último dia para Inscrição em Restos a Pagar e apresentação do demonstrativo numerá-
rio mensal (Termo de Conferência de Caixa) para efeito de transição de governo nos termos do decreto regulamentador;
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VIII – 31 de dezembro de 2016 – o Termo de Conferência de Caixa deverá ser lavrado ao final do expediente do dia 31 de 
dezembro de 2016, contendo informações sobre a composição dos valores encontrados em dinheiro, em cheques e demais 
documentos, devendo ser assinado pelo tesoureiro, Contador, o Secretário da Fazenda e o Controlador Geral do Município.
IX – 31 de dezembro de 2016 – Fechamento das unidades responsáveis pela gestão orçamentária e financeira e transpo-
sição de saldos para o próximo exercício.
Art. 19. Tratando-se de encerramento de mandato, estão expressamente vedadas as seguintes ocorrências:
I - ato que resulte em aumento da despesa com pessoal, expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato, 
nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal;
II - contrair, nos dois últimos quadrimestres do mandato, obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente 
dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade financeira 
demonstrada formalmente pela Secretaria Municipal da Fazenda;

III – inscrição de restos a pagar sem observância do disposto neste Decreto.

Art. 20. Fica determinada a Controladoria Geral do Município que coordene os trabalhos de digitalização de documentos 
públicos no âmbito do Município, para que na transição de governo municipal seja disponibilizada em forma de arquivo 
eletrônico cópia de todos os documentos referentes às despesas, contabilidade, licitações e atos legislativos referentes à 
legislatura 2013/2016.
Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, para que surtam todos os seus jurídicos e legais efeitos 
e produza os resultados de seu objeto de mister.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e oito (28) dias do mês de 
novembro (11) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/ PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº. 5.451/2016

“Altera o Decreto nº. 5.447/2016, que regulamenta os serviços de táxi – transporte individual de passagei-
ros no Município de São José do Calçado”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelos 
arts. 13, VI, 73, IV, VIII, XIV, XXI e XXVIII, e 293, II da Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal nº. 1.033/98 e 
1.368/2006;

CONSIDERANDO a solicitação da Senhora DILMA OLIVEIRA CARVALHO, portadora do CPF nº. 938.889.377-87, da 
CI-RG nº. 10447826-8 IFP/RJ e da CNH Registro nº. 00484268282, expedida em 21/12/1998, constante dos autos de nº. 
5821 e 5822 de 29/11/2014, com a consequente autorização da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a trans-
ferência de categoria do veículo VW/FOX 1.6 GII, ano/fabricação 2014 e ano/modelo 2014, combustível gasolina/álcool, 
chassi nº. 9BWAB45Z8E4169914, cor branco cristal, placa OYE 5696, de propriedade do solicitante, de aluguel (táxi) para 
particular; e ao mesmo tempo autoriza o emplacamento do veículo VW/NOVO VOYAGE CL MBV, ano/fabricação 2016 e 
ano/modelo 2017, combustível gasolina/álcool, chassi nº. 9BWDB45U1HT049920, cor branco cristal, ambos de proprieda-
de do solicitante, conforme nota fiscal n° 570.607 – série 033, Folha 1/1, placa PPB 6619, para a categoria aluguel (táxi), 
sendo primeiro emplacamento.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o § 1º, do inciso VII do art. 1º do Decreto nº. 5.447 de 23/11/2016, da seguinte forma:

“art. 1º ............................... 

..............................,

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

1) do veículo VW/NOVO VOYAGE CL MBV, ano/fabricação 2016 e ano/modelo 2017, combustível gasolina/álcool, chassi 
nº. 9BWDB45U1HT049920, cor branco cristal, conforme nota fiscal n° 570.607 – série 033, Folha 1/1, placa PPB 6619.

Parágrafo Único. Este Decreto, com as alterações constantes, suas considerações e descrições de veículos e de pessoas, 
é documento hábil para a regulação dos veículos junto ao DETRAN/ES, acompanhado da certidão negativa de débito junto 
ao Município.

Art. 2º. Comunique-se ao Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do § 4º do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, 
com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº. 007/2002, ficando modificado parcialmente o § 1º. do inciso “VII” do 
art. 1º do Decreto nº. 5.447/2016.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, ao primeiro (01) dia do mês de dezembro 
(12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/Prefeita Municipal

5.452 de 01/12/2016-. Exonera Pregoeiro e Equipe de Apoio para realização de Pregão presencial e eletrônico, a partir 
de 31/12/2016.

5.453 de 01/12/2016- Exonerar a Sra. IRIS DE OLIVEIRA RAPOSO, do cargo do Assessor Técnico de Saúde, a 
partir de 31/12/2016.
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5.454 de 01/12/2016- Exonerar o Sr. MARCIELE GABRIEL GUMIERE, do cargo de Chefe de Área de Serviços de 
Administração Distrital do Divino Espírito Santo, a partir de 31/12/2016.

5.455 de 01/12/2016- Exonerar a Sra. LUZIA DA COSTA SANA , do cargo de Chefe de Área de Expediente e Ser-
viços Diversos, a partir de 31/12/2016..

5.456 de 01/12/2016- Exonerar o Sr. MATEUS BARRETO ALMEIDA, do cargo de Chefe de informática, a partir de 
31/12/2016.

5.458 de 01/12/2016- Exonerar a Sra. MARIA CRISTINA SOARES , do cargo de Departamento de Compras, a 
partir de 31/12/2016.

5.459 de 01/12/2016 - Exonerar o Sr. FABIO CRISTIANO VIEIRA DA SILVA, do cargo de Chefe do Departamento 
de Contabilidade, a partir de 31/12/2016.

5.460 de 01/12/2016 - Exonerar o Sr. ADOLFO OLIVEIRA CRAVINHO, do cargo de Chefe do Departamento de 
Almoxarifado, a partir de 31/12/2016.

5.461 de 01/12/2016 - Exonerar a Sra. ROSANGELA VIEIRA TEIXEIRA, do cargo de Chefe de Patrimônio, a partir 
de 31/12/2016.

5.462 de 01/12/2016 - Exonerar a Sra. ROSANGELA VIEIRA TEIXEIRA, do cargo de Chefe de Patrimônio, a partir 
de 31/12/2016.

5.463 de 01/12/2016- Exonerar o Sr.FRANCISMAR FERREIRA DE SOUZA, do cargo de Chefe do Departamento de 
Tributação, a partir de 31/12/2016.

5.464 de 01/12/2016 - Exonerar o Sr. ADRIANO DA SILVA VIANA, do cargo do Departamento Financeiro, a partir 
de 31/12/2016.

5.465 de 01/12/2016 - Exonerar o Sr. FAUSTO VIANA BARRETO, Controlador Geral do Município a partir de 
31/12/2016.

5.466 de 01/12/2016 - Exonerar a Sra. GRAZIELLA DA SILVA MARTINS, do cargo de Chefe do Departamento de 
Imprensa Oficial, a partir de 31/12/2016.

5.467 de 01/12/2016 - Exonerar o Sr. EVANDER TAVARES BASTOS, do cargo de Chefe do Departamento de Ofici-
na, a partir de 31/12/2016.

5.468 de 01/12/2016 - Exonerar a Sra. SILVANA FURTADO DE ABREU VIDIGAL, do cargo de Departamento de 
Departamento Antidrogas, a partir de 31/12/2016.

5.469 de 01/12/2016 _ Exonerar o Sr. DOUGLAS MOREIRA FARIAS, Membro da Diretoria do IPESC, a partir de 
31/12/2016.

5.470 de 01/12/2016 - Exonerar a Sra. LAYLLA CRISTINA FERNANDES COSTA, Membro da Diretoria do IPESC, a 
partir de 31/12/2016.

5.471 de 01/12/2016 - Exonerar o Sr. JOSÉ AILSON PIMENTEL DA SILVA , do cargo de motorista de Gabinete, a 
partir de 31/12/2016.

5.472 de 01/12/2016 - Exonerar o Sr. PABLO CÉSAR BARRETO, Coordenador Defesa Civil, a partir de 31/12/2016.

5.473 de 01/12/2016- Exonerar o Sr. LEÔNIDAS VIEIRA BARRETO FIGUEIREDO, do cargo de Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, a partir de 31/12/2016.

5.474 de 01/12/2016- Exonerar o Sr. PAULO SERGIO DO CARMO RODRIGUES, do cargo de Procurador adjunto do 
Município, a partir de 31/12/2016.

5.475 de 01/12/2016 - Exonerar o Sr. MARLON ABREU PEREIRA, do cargo de Procurador Geral do Município, a partir 
de 31/12/2016.

5.476 de 01/12/2016 - Exonerar a Sra. ROSANGELA APARECIDA SILVEIRA RAMOS, do cargo de Secretária Municipal 
de Assistência Social, a partir de 31/12/2016.

5.477 de 01/12/2016 - Exonerar a Sra. CREIDE MAR DA SILVA COELHO, do cargo de Secretário Municipal de Edu-
cação, a partir de 31/12/2016.

5.478 de 01/12/2016- Exonerar a Sra. CÍCERO SPADAROTT BULLUS, do cargo de Secretário Municipal de Saúde, a 
partir de 31/12/2016.

5.479 de 01/12/2016- Exonerar o Sr. MARCELO VIEIRA DE REZENDE, do cargo de Secretário Municipal de Adminis-
tração, a partir de 31/12/2016.

5.480 de 01/12/2016- Exonerar o Sr. SEBASTIÃO JOVINO OURIQUE DA SILVA, do cargo de Secretário Municipal de 
Planejamento e Finanças, a partir de 31/12/2016.

5.481 de 01/12/2016- Exonerar a Sra. ILA ALMEIDA DELATORRE, do cargo de Assessor Técnico de Planejamento 
Pedagógico, a partir de 31/12/2016.

5.482 de 01/12/2016- Exonerar a Sra. GRAZIELLA DA SILVA MARTINS, do cargo de Chefe de Gabinete, a partir 
de 31/12/2016.

5.483 de 01/12/2016- Exonerar a Sra. FERNANDA FONSECA VIEIRA DE REZENDE, do cargo de Oficial de Gabinete, 
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a partir de 31/12/2016.

5.484 de 01/12/2016- Exonera os membros da Comissão Permanente de Licitação, a partir de 31/12/2016:

DECRETO Nº 5.485/2016

“Altera o Decreto nº. 5.447/2016, que normatiza os serviços de táxi – transporte individual de passageiros 
no Município de São José do Calçado/ES.”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelos 
arts. 13, VI, 73, IV, VIII, XIV, XXI e XXVIII, e 293, II da Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal nº. 1.033/98, e 
1.368/2006;

CONSIDERANDO a solicitação do Senhor LUIZ CARLOS BOLELI, portador do CPF nº. 656.836.847-49, da CI-RG nº 
383.344-SSP/ES, e da CNH Registro nº 02158016108, expedida em 03/04/1982, constante dos autos de nº.5.890 de 
01/12/2016, com a consequente autorização da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para emplacamento e trans-
ferência de categoria de particular para aluguel (táxi), do veículo VW/GOL 1.0, ano/fabricação 2007 e ano/modelo 2007, 
cor vermelha, combustível álcool/gasolina, chassis 9BWCA05W07P089373, placa nº MXP/Nº 1754 .

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o § 2º. do inciso II, do art. 1º do Decreto nº.5.447, de 23 de novembro de 2016, da seguinte forma:

“art. 1º ............................... 

§2º-II ............................. ,

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

II) LUIZ CARLOS BOLELI, do veículo VW/GOL 1.0, ano/fabricação 2007 e ano/modelo 2007, cor vermelha, combustível 
álcool/gasolina, chassis 9BWCA05W07P089373, placa nº MXP/Nº 1754 .

Parágrafo Único. Este Decreto, com as alterações constantes, suas considerações e descrições de veículos e de pessoas, 
é documento hábil para a regulação dos veículos junto ao DETRAN/ES, acompanhado da certidão negativa de débito junto 
ao Município.

Art. 2º. Comunique-se ao Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do § 4º do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, 
com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº. 007/2002, ficando modificado parcialmente o § 2°, inciso II do art. 
1º do Decreto nº. 5.447, de 23/11/2016.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos dois (02) dias do mês de dezembro 
(12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

5.489 de 06/12/2016 - Decretar Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais, no dia 09/12/2016 (sexta - fei-
ra), em face do feriado municipal em consagração a Nossa Senhora Imaculada Conceição, no dia 08/12/2016 (quinta-
feira).

5.490 de 06/12/2016 - Exonerar a Sra. THAIS DE SOUZA SÁ VIANA, do Cargo de Chefe de Área de Integração 
Social, a partir a 31/12/2016.

DECRETO Nº 5.491/2016

“CANCELA EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015 E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. Cancelar o empenho nº 503/2015, constantes como restos a pagar não processados do exercício de 2015.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos doze (12) dias do mês dezembro (12) 
do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº. 5.492/2016

“Altera o Decreto nº. 5447/2016, que regulamenta os serviços de táxi – Transporte individual de passagei-
ros no Município de São José do Calçado”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelos 
arts. 13, VI, 73, IV, VIII, XIV, XXI e XXVIII, e 293, II da Lei Orgânica do Município c/c a Lei Municipal nº. 1.033/98 e 
1.368/2006;

CONSIDERANDO a solicitação do Senhor Arlen Camargo de Araújo, portador do CPF nº. 042.257.357-45, da CI-RG 
nº. 10447841-7 IFP/RJ e da CNH Registro nº. 00600605439, expedida em 27/11/2012, constante dos autos de nº. 6094 
e nº. 6095, de 13/12/2016, com a consequente autorização da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para a trans-
ferência de categoria do veículo VW/VOYAGE CL MB 1.6, ano/fabricação 2014 e ano/modelo 2015, combustível gasolina/
álcool, chassi nº. 9BWDB45U2FT014249, cor branco candy, ambos de propriedade do solicitante, conforme nota fiscal n° 
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212757 – série 33a emitida em 21/05/2014, de propriedade do solicitante, de aluguel (táxi) para particular; e ao mesmo 
tempo autoriza o emplacamento do veículo VW/VOYAGE TL MBV, ano/fabricação 2016 e ano/modelo 2017, combustível 
gasolina/álcool, chassi nº. 9BWDB45U2HT040563, cor branco cristal, ambos de propriedade do solicitante, conforme nota 
fiscal n° 000574014 – série 33 emitida em 29/11/2016, para a categoria aluguel (táxi), sendo primeiro emplacamento.

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar o § 4º. da alínea “I” do art. 1º do Decreto nº. 5447de 23/11/2016, da seguinte forma:

“art. 1º ............................... 

..............................,

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

1)Arlen Camargo de Araújo, VW/VOYAGE TL MBV, ano/fabricação 2016 e ano/modelo 2017, combustível gasolina/ál-
cool, chassi nº. 9BWDB45U2HT040563, cor branco cristal, ambos de propriedade do solicitante, conforme nota fiscal n° 
000574014 – série 33 emitida em 29/11/2016.

Parágrafo Único. Este Decreto, com as alterações constantes, suas considerações e descrições de veículos e de pessoas, 
é documento hábil para a regulação dos veículos junto ao DETRAN/ES, acompanhado da certidão negativa de débito junto 
ao Município.

Art. 2º. Comunique-se ao Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do § 4º do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, 
com a redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº. 007/2002, ficando modificado parcialmente o § 4º. da alínea “I” do 
art. 1º do Decreto nº. 5447/2016.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos quatorze (14) dias do mês de de-
zembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/Prefeita Municipal

5.493 DE 16/12/2016 - Cancelar a seqüência numérica dos decretos iniciados em 5.144/2016 e término em 5.443/2016.

DECRETO N.º 5.494/2016

“DECRETA PONTO FACULTATIVO”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
73, VIII e XIV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Decretar Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais, no dia 23/12/2016 (sexta-feira), antevéspera do 
natal.

Parágrafo Primeiro. Ficam excluídos os setores municipais imprescindíveis à manutenção da Ordem Pública, se inadiá-
veis os atendimentos.

Art. 2º. Comunique-se aos Secretários Municipais para as providências necessárias.

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

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

Gabinete da Prefeita .Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e dois (22) dias do mês de 
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

LEI:

(LEI COMPLEMENTAR 001/2016 – PUBLICADA NA ÍNTEGRA NO SITE DA AMUNES (DOM/ES), NO DIA 
16/12/2016 E NO SITE DA PREFEITURA: www.pmsjc.es.gov.br/ PORTAL DA TRANSPARÊNCIA) NO DIA 
21/12/2016).

INSTITUI CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES.

A Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, com fundamento na Constituição da República Fe-
derativa 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 Cal-
çado-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.

http://www.pmsjc.es.gov.br/
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LEI N.º 1.995 /2016.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, para o 
exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.”

A Prefeita Municipal de São José Do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Calçado/ES, para o exercício financeiro de 
2017, nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes 
Orçamentária, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados;

III - O Orçamento de Investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do ca-
pital social com direito a voto.

Art. 2º - A receita total estimada nos orçamento Fiscal, Seguridade Social e de Investimentos, já com as devidas deduções 
legais, representa o montante de R$ 49.293.539,55 (quarenta e nove milhões, duzentos e noventa e três mil,quinhentos e 
trinta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme Anexo 01 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo 
as Categorias Econômicas e que é parte integrante desse projeto.

a) O Orçamento Fiscal está fixado em R$ 44.584.008,19 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, 
oito reais e dezenove centavos), conforme Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa, por Modalidade 
de Aplicação, por Fonte de Recursos, por Função, por Subfunção, por Programa, por Grupo de Despesas e por 
Órgão/Unidade que são partes integrantes desse projeto.

b) Orçamento da Seguridade Social em R$ 4.722.239,36 ( quatro milhões setecentos e vinte e dois mil, duzentos e trinta 
e nove reais e trinta e seis centavos) conforme Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa, por Modali-
dade de Aplicação, por Fonte de Recursos, por Função, por Subfunção, por Programa, por Grupo de Despesas 
e por Órgão/Unidade, que são partes integrantes desse projeto.

c) Orçamento de Investimentos em R$: 16.017.922,09 (dezesseis milhões, dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais 
e nove centavos), conforme Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa, por Modalidade de Aplicação, 
por Fonte de Recursos, por Função, por Subfunção, por Programa, por Grupo de Despesas e por Órgão/Uni-
dade, que são partes integrantes desse projeto.

Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, 
para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública e é prove-
niente da arrecadação própria do Município, das transferências constitucionais da União e do Estado, das operações de 
crédito e de convênios, especificadas no Anexo 02 –

Receita Segundo as Categorias Econômicas, classificadas em receitas correntes e de capital e arrecadadas na forma 
da legislação vigente, conforme descrição abaixo:

RECEITAS

1000.00.00 - RECEITAS CORRENTES

1100.00.00 - Receita Tributária R$ 1.637.488,63

1200.00.00 - Receita de Contribuições R$ 2.328.813,64

1300.00.00 - Receita Patrimonial R$ 784.410,00

1600.00.00 - Receita de Serviços R$ 44.221,00

1700.00.00 - Transferências Correntes R$ 36.508.164,56

1900.00.00 - Outras Receitas Correntes R$ 427.180,00

Soma R$ 41.730.277,83

9700.00.00 - ( - ) Deduções para Formação do FUNDEB R$ 3.715.856,00

Soma R$ 38.014.421,l83

7000.00.00 - Receitas Correntes - Operações Intra orçamentárias

72.00.00.00 - Contribuições - Operações Intra Orçamentárias R$ 1.989.249,00

79.00.00.00 - Outras Rec. Correntes - Operações Intra Orçamentárias R$ 4.676,72

Soma R$ 1.993.925,72

Total Receita Corrente R$ 40.008.347,55

2000.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL

2400.00.00 - Transferências de Capital R$ 9.297.900,00
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Total Receita de Capital R$ 9.297.700,00

Total Geral 49.306.347,55

Art. 3º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e grupo da 
despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

I - POR ÓRGÃOS:

Órgãos Total

Gabinete do Prefeito 870.629,94

Procuradoria Geral do Município 406.510,00

Secretaria Municipal de Administração 1.767.700,00

S ecretaria Municipal de Assistência Social 2.919.952,00

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Antidrogas 1.496.620,00

Secretaria Municipal de Educação 8.369.300,00

Secretaria Municipal da Planejamento e Finanças 1.692.801,00

Secretaria Municipal de obras, Transporte e Serviços Urbanos 13.988.477,80

Secretaria Municipal de Saúde 9.349.214,75

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 1.932.191,06

Controladoria Geral do Município 110.240,00

Reserva de Contingência 100.000,00

Soma 43,003,673,55

IPESC – Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de São José do calçado 4.002.401.00
Soma 4.002.401,00
Câmara Municipal 2.300.200,00

Soma 2.300.200,00

Total Geral 49.306.247,55

II - POR FUNÇÕES:

Por Função Total

01. Legislativa 2.300.200,00

02. Judiciária 300.510,00

04. Administração 3.764.520,94

08. Assistência Social 2.919.952,00

09. Previdência Social 3.991.801,00

10. Saúde 9.338.614,75

12. Educação 8.305.700,00

13. Cultura 352.880,00

15. Urbanismo 13.988.477,80

18. Gestão Ambiental 201.930,00

20. Agricultura 1.730.261,06

27. Desporto e Lazer 1.143.740,00

28. Encargos Especiais 796.060,00

99. Reserva de Contingência 110.600,00

Soma 49.306.247,55

III – Por Grupo de Despesas:
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Por Grupo de Despesas Total

3.1 - Pessoal e encargos Sociais 19.964.922,15

3.2 - Juros e Encargos da Dívida 23.260,00

3.3 - Outras Despesas Correntes 12.726.743,31

Soma 32.714.925,46

4.4 – Investimentos 16.017.922,09

4.5 - Inversões Financeiras 53.000,00

4.6 - Amortização da Dívida 409.800,00

Soma 16.480.722,049

Soma
49.195.647,55

Reserva de Contingência 110.600,00

Soma 110.600,00

Total Geral 49.306.247,55

Art. 4o - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - A abrir no curso da execução orçamentária de 2017, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por 
cento) da despesa total fixada por esta Lei para o Poder Executivo, Legislativo, Fundo Municipal de Saúde e Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos de São José do Calçado – IPESC.

II - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da 
LRF, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001;

III - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das 
diferenças, acumuladas mês a mês, entre a

arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na for-
ma do artigo 43 da Lei 4320/64;

V - A abrir no curso da execução do orçamento de 2017, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vincula-
das à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

VI - A transpor, remanejar ou a transferir, total ou parcialmente, recursos orçamentários de uma categoria de programação 
para outra ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF;

§ 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um 
órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º. Entende-se por categoria de programação de que trata o inciso VI deste artigo, a função, a subfunção, o programa, 
o projeto/atividade/operação especial e as categorias econômicas de despesas que pertençam ao mesmo órgão e unidade 
orçamentária.

Art. 5o - Os órgãos e entidades mencionados no art. 1o ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela con-
solidação geral das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações 
orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.

Art. 6º - Para atendimento às contingências, aos riscos e eventos fiscais imprevistos, como disposto no artigo 5º da Lei 
Complementar nº. 101/2000, fica destinada à Reserva de Contingência a dotação de R$

Art. 7º - Para habilitação ao recebimento de recursos públicos a títulos de Convênio, Auxílio e Subvenção Social, as enti-
dades privadas sem fins lucrativos que desenvolvam projetos nas áreas de Assistência Social, Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer, Meio Ambiente e Saúde, deverão estar inscritas regularmente nos respectivos

Conselhos Municipais e comprovarem sua organização e efetivo funcionamento e ainda, obterem daqueles Conselhos a 
aprovação prévia de seus programas, projetos e ações, e estar de acordo com o artigo 26, da lei Federal nº. 4.320/64 e 
artigo 26 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 8º - Os demonstrativos que constituem o Orçamento-Programa do exercício de 2013 são:

I. Anexo 01 – Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;

II. Anexo 02 – Resumo Geral da Receita;

III. Anexo 02 – Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas, por Órgão e Unidade Orçamentária;
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IV. Anexo 02 – Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidação Geral;

V. Anexo 02 – Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias Segundo as Categorias Econômicas;

VI. Anexo 06 – Programa de Trabalho;

VII. Anexo 07 – Programa de Trabalho de Governo: Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, 
Atividades e Operações Especiais;

VIII. Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos;

IX. Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Funções;

X. Detalhamento do Programa de Trabalho – Orçamento;

XI. Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo;

XII. Tabela Explicativa da Evolução da Receita;

XIII. Tabela Explicativa da Evolução da Despesa;

XIV. Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD;

XV. Demonstrativo da Despesa por Elementos de Despesa, por esfera orçamentária;

XVI. Demonstrativo da Despesa por Modalidades de Aplicação, por esfera orçamentária;

XVII. Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos, por esfera orçamentária;

XVIII. Demonstrativo da Despesa por Função, por esfera orçamentária;

XIX. Demonstrativo da Despesa por Sub-Função, por esfera orçamentária;

XX. Demonstrativo da Despesa por Programa, por esfera orçamentária;

XXI. Demonstrativo da Despesa por Grupo de Despesa, por esfera orçamentária;

XXII. Demonstrativo da Despesa por Órgão-Unidade, por esfera orçamentária;

XXIII. Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão, por esfera orçamentária;

XXIV. Demonstrativo da Despesa por Unidade Gestora, por esfera orçamentária;

XXV. Balancete da Receita – Analítico e por Código (NR’s);

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar as correções que se fizerem necessárias na Lei de Diretrizes Orça-
mentária – LDO e Plano Plurianual PPA, para o exercício de 2017.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2017.

Art. 11º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos dezenove (19) dias do mês de de-
zembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 1.996/2016

“Autoriza parcelar Débito de Iluminação Pública com a ESCELSA – ENERGIAS DO BRASIL”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar pagamento à Escelsa – Energias do Brasil, inerente 
a débito de iluminação pública do Município de São José do Calçado, referente ao período de julho de 2016 a novembro 
de 2016, totalizando o valor de R$: 180.229,80 (cento e oitenta mil, duzentos e vinte e nove reais, oitenta centavos).

Art. 2º. A cobertura para a despesa advirá de recursos próprios.

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

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove (29) dias do mês de 
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).Liliana Maria Rezende Bullus/Prefeita Municipal

LEI N° 1.997/2016

“Altera a alíquota de contribuição de iluminação pública prevista na Lei Municipal nº 1.263/2004.”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei.

Art. 1º. O art. 4º, da Lei nº 1.263 de 29 de dezembro de 2004 passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 4°. A contribuição de que trata esta lei terá alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre o consumo de 
cada contribuinte, independentemente de classes.” (NR)

Art. 2º. Mantendo-se inalterados os demais artigos da Lei nº 1.263/2004.
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Art. 3°. Esta Lei entra em vigor em 01/01/2017, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove (29) dias do mês de 
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/Prefeita Municipal

LEI N°1.998/2016

“FICA ALTERADO O ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.993 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016, QUE AUTORIZA O 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER AJUDA DE CUSTO PARA V ENCONTRO NACIONAL DE 
CAPOEIRA (GRUPO DE CAPOEIRA CULTUARTE). ”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica alterado o art. 2º da Lei nº 1.993/2016, que passará a ter a seguinte redação:

“Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei advirão de dotação orçamentária:

FONTE DE RECURSO: 1000 - FICHA Nº. “580”

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se os demais artigos e revogando-se as disposições 
em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove (29) dias do mês de 
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº1.999/2016

“AUTORIZA E DISCIPLINA A CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO 
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA A ATENDER AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 
11.494/2007 E OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono aos profissionais que atuam na área de educação a rede 
pública municipal de ensino, de forma a utilizar dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da educação 
básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – repassados ao Município de São José do Calçado-ES.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I. Profissionais da educação básica em efetivo exercício na rede pública: tais como, serventes, auxiliares de servi-
ços gerais, escriturários, monitores de telecentro, motoristas, ficais de ônibus, vigias agentes administrativos, operários, 
nutricionistas, mecânico, bombeiro eletricista, pedreiro, atendentes de creche e tutora da ULBRA.

II. Efetivo exercício aos servidores que atuam na Secretaria de Municipal de Educação como forma: de estímulo 
financeiro para os profissionais que trabalham na rede pública municipal de ensino.

Art. 2°. O abono não constituirá parte integrante da remuneração, não gerará qualquer direito trabalhista e obedecerão 
as incidências fiscais e previdenciárias em conformidade com a legislação vigente.

Art. 3°. O abono de que trata este Lei será computado mediante os seguintes parâmetros:

I. O abono será calculado proporcional à data de admissão e aos dias trabalhados de cada profissional da educação na rede 
pública municipal de ensino durante o presente ano letivo.

Art. 4°. O abono de que trata esta Lei poderá ser pago até o final do mês de dezembro de 2016, de acordo com a dispo-
nibilidade financeira na conta bancária FUNDEB-40% e MDE.

Art. 5°. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verbas consignadas no orçamento vigente, suple-
mentadas, oportunamente, se necessário.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove (29) dias do mês de 
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/Prefeita Municipal

LEI N° 2.000/2016.

“AUTORIZA E DISCIPLINA A CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE FORMA A ATENDER AO DIS-
POSTO NA LEI FEDERAL N° 11.494/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei.
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Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono aos profissionais do magistério da educação básica pública 
em efetivo exercício na rede pública municipal de ensino, de forma a utilizar dos recursos do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da educação básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – repassados ao Município 
de São José do Calçado.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I- Profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública: docentes e profissionais 
que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, tais como direção, técnico pedagógico, coordenação 
pedagógica e coordenador de turno.

II- Efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério e de suporte pedagógico na educação 
básica da rede municipal de ensino.

Art. 2°. O abono não constituirá parte integrante da remuneração, não gerará qualquer direito trabalhista e obedecerão 
as incidências fiscais e previdenciárias em conformidade com a legislação vigente.

Art. 3°. O abono de que trata esta lei será computado mediante os seguintes parâmetros:

I. O abono será calculado proporcional a data de admissão e aos dias de efetivo exercício de cada profissional do magis-
tério da educação básica na rede pública municipal de ensino durante o presente ano letivo.

II. O abono será calculado proporcional a carga horária de cada profissional do magistério da educação básica em efetivo 
exercício na rede pública municipal de ensino durante presente ano letivo.

III. Para cálculo do abono será deduzido os dias de faltas injustificadas.

Art. 4°. O abono de que trata esta Lei poderá ser pago até o final do mês de dezembro do ano 2016 (dois mil e dezesseis), 
de acordo com a disponibilidade financeira na conta bancária FUNDEB-60%.

Art. 5°. As despesas com a execução desta lei ocorrerão por conta de verbas consignadas no orçamento vigente, suple-
mentadas, oportunamente, se necessário.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

EGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove (29) dias do mês de 
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

LEI N° 2.001/2016.

“AUTORIZA E DISCIPLINA A CONCESSÃO DE ABONO AOS PROFISSIONAIS LOTADOS NA SEMUS E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei.

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder abono aos profissionais lotados na SEMUS, que recebem com recur-
sos próprios da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

III- Profissionais lotados na SEMUS: Que recebem com recursos próprios: efetivos, contratados e comissionados.

Art. 2°. O abono não constituirá parte integrante da remuneração, não gerará qualquer direito trabalhista e obedecerão 
as incidências fiscais e previdenciárias em conformidade com a legislação vigente.

Art. 3°. O abono de que trata esta lei será computado mediante os seguintes parâmetros:

IV. O abono será calculado proporcional a data de admissão e aos dias de efetivo exercício de cada profissional da SEMUS.

V. O abono será calculado proporcional a carga horária de cada profissional da SEMUS.

Art. 4°. O abono de que trata esta Lei poderá ser pago até o final do mês de dezembro do ano 2016 (dois mil e dezesseis), 
caso haja disponibilidade de recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde.

Art. 5°. As despesas com a execução desta lei ocorrerão por conta de verbas consignadas no orçamento vigente, suple-
mentadas, oportunamente, se necessário.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove (29) dias do mês de 
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).LILIANA MARIA REZENDE BULLUS/PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 2.002/2016

“Altera a Lei nº 1.944 de 08 de julho de 2015, Dispõe sobre procedimentos para se obter acesso à informa-
ção no âmbito do Município de São José do Calçado.”

A Prefeita do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
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Art. 1º. A ementa da Lei nº 1.944/2015, de 08 de julho de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 
216 da constituição federal, no âmbito do município de São José do Calçado, e dá outras providências.”

Art. 2º. A Lei nº 1.944/2015, de 08 de julho de 2015, passa a vigora com as seguintes alterações:

“Art.1º .................................................. 

§ 1º. Para a consecução de seus objetivos, esta Lei reger-se-á pelos seguintes princípios:

§ 2º. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal;

II – O Poder Legislativo Municipal.”

“Art.3º ................................................................ 

§ 6º. Quando a informação pretendida for a Câmara Municipal, e não estiver disponível no sítio eletrônico do Poder Legis-
lativo Municipal (www.saojosedocalcado.es.leg.br), o inte6ressado deverá dirigir-se ao Serviço de Informações ao Cidadão 
daquela Casa de Lei (SIC), redigindo seu pedido em formulário impresso próprio ou através daquele disponibilizado no 
sítio eletrônico apenas com sua identificação pessoal (nome, CPF/CNPJ, email e endereço) e a especificação da informação 
pública pretendida.”

“Art. 4º. O serviço de busca e fornecimento de informações é gratuito, salvo o fornecimento de cópias ou impressão de 
documentos, cujos valores serão fixados em Decreto regulamentador, sendo os mesmos reajustados pela Unidade Fiscal 
do Município de São José do Calçado - UFMSJC.

§ 1º. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput deste artigo todo aquele cuja situação econômica não lhe 
permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto 
de 1983.

§ 2°. As cópias impressas serão fornecidas ao requerente após a comprovação do pagamento do valor em guia própria ou 
da isenção prevista no parágrafo anterior.

§ 3º. A informação armazenada em formato digital será assim fornecida, com resposta indicando os links de acesso na 
rede mundial de internet, ou, em mídia digital fornecida pelo requerente, ressalvado pedido expresso do requerente.”

“Art. 7º. (Revogado)

§ 1º. (Revogado)

§ 2º. (Revogado)

Parágrafo Único. (Revogado).”

“Art. 8º ............................................... 

§1º A Comissão Permanente de Monitoramento será composta por 01 (um) representante de cada Secretaria e Órgão da 
Administração Indireta e será presidida por um representante da Procuradoria Geral do Município a qual incumbirá escla-
recer dúvidas e qualificar informações ou documentos como sigilosos.”

“CAPÍTULO IV

Das Informações Pessoais

“Art.9º ................................. ”

“CAPÍTULO V

Art. 10. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado 
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

§ 1º. O recurso administrativo será dirigido ao Presidente da Comissão de que trata o § 1º do Art. 8º desta Lei, que ins-
truirá o processo no prazo de 10 (dez) dias e o encaminhará ao Conselho Recursal, instituído por esta Lei e composto pelo 
Procurador Geral do Município, o Titular da Chefia de Gabinete e o Controlador Interno do Município, contando cada um, 
com seu respectivo suplente.

§ 2º. O recurso administrativo será julgado pelo Conselho Recursal em 05 (cinco) dias, salvo motivo justificado para pror-
rogação, por igual período.”

“CAPÍTULO VI

Das Responsabilidade

Art. 11. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público:

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou 
fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, in-
formação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições 
de cargo, emprego ou função pública;

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;
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V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido 
por si ou por outrem;

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em 
prejuízo de terceiros;

§ 1o Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput 
serão consideradas:

I - para fins do disposto na Lei 747/1991, e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mí-
nimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.

§ 2o Pelas condutas descritas no caput, poderá o agente público responder, também, por improbidade administrativa, 
conforme o disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.”

Art. 12. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o 
poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - rescisão do vínculo com o poder público;

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; e

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito 
de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2o A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão 
ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.

§ 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade 
pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.”

Art. 13. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não 
autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade 
funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qual-
quer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.

Art. 14. As ações decorrentes da implementação desta Lei serão coordenadas pela Controladoria Interna do Município.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

REGISTRE-SE. PUBLUQUE-SE. CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado- Espírito Santo, aos vinte e nove (29) dias do mês de dezembro 
(12) do ano de dois mil e dezesseis (2016).Liliana Maria Rezende Bullus/Prefeita Municipal

CONTRATO PREFEITURA:

CONTRATO/SEME/Nº 0214/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES.

Contratada: DANIELE CASTANHEIRA DE MORAES

Objeto: conformidade com o processo nº 5.8242016.

Valor: De acordo com o estatuto do magistério /Municipal

Período: 25/11/16 a 23/12/2016

Dotação Orçamentária: Oriundo desta própria Secretaria.

São José do Calçado-ES, em 01/12/2016.

Liliana Maria Rezende Bullus/Prefeita Municipal

CONTRATO SAÚDE:

CONTRATO/SMS/Nº 0125/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES.

Contratada: PAULO CESAR SILVEIRA REGINI

Objeto: conformidade com o processo nº 5877/2016.

Valor mensal: De acordo com a Lei nº1964/2016

Período: 01/12/16 a 31/12/2016

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm


30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 160

Dotação Orçamentária: Oriundo desta própria Secretaria.

São José do Calçado-ES, em 01/12/2016.

Liliana Maria Rezende Bullus/Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/Nº 0126/2016

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES.

Contratada: DRA. INÊS NUNES LYRA VIANA

Objeto: conformidade com o processo nº 5.945/2016.

Valor mensal: De acordo com a Lei nº1964/2016

Período: 01/12/16 a 31/12/2016

Dotação Orçamentária: Oriundo desta própria Secretaria.

São José do Calçado-ES, em 01/12/2016.

Liliana Maria Rezende Bullus/Prefeita Municipal

5.592 de 29/12/2016 - Exonerar a funcionária, Sr. SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA, da função gratificada, a partir 
de 31/12/2016.

5.593 de 29/12/2016 - Exonerar a funcionária, Sr. SÉRGIO PEREIRA DE OLIVEIRA, da função gratificada, a partir 
de 31/12/2016.

5.594 de 29/12/2016- Exonerar a funcionária, Sr. JOSÉ ANTONIO COSTA, da função gratificada, a partir de 
31/12/2016.

Decreto:

5.495 de 29/12/2016 - Exonerar o Sr. MARCELO VIEIRA DE REZENDE, do cargo de Secretário Municipal de Esportes, 
Cultura, Turismo e Antidrogas, a partir de 31/12/2016.

São José do Calçado/ES, 29 de dezembro de 2016.

Liliana Maria Rezende Bullus/

Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/ Nº 120, 122, 123 E 124/2016
Publicação Nº 69876

CONTRATO/SMS/Nº 0123/2016

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES

Contratada: DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES 
LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos – Farmácia Básica, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitu-
ra Municipal de São José do Calçado - ES, conforme pro-
cesso PP (SRP) 28/2016.

Valor Global: R$ 14.420,00 (quatorze mil quatrocentos e 
vinte reais).

Período: 01/12/2016 a 01/12/2017.

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2016, à conta do 
Elemento de Despesa n° 33903000000, fichas 06 e 07.

São José do Calçado-ES, em 01/12/216.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/Nº 0122/2016

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES

Contratada: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos – Farmácia Básica, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitu-
ra Municipal de São José do Calçado - ES, conforme pro-
cesso PP (SRP) 28/2016.

Valor Global: R$ 13.021,10 (treze mil vinte e um reais e 
dez centavos).

Período: 01/12/2016 a 01/12/2017.

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2016, à conta do 
Elemento de Despesa n° 33903000000, fichas 06 e 07.

São José do Calçado-ES, em 01/12/216.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal
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CONTRATO/SMS/Nº 0120/2016

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES

Contratada: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - EPP

Objeto: Aquisição de Medicamentos – Farmácia Básica, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitu-
ra Municipal de São José do Calçado - ES, conforme pro-
cesso PP (SRP) 28/2016.

Valor Global: R$ 197.923,70 (cento e noventa e sete mil 
novecentos e vinte e três reais e setenta centavos).

Período: 01/12/2016 a 01/12/2017.

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2016, à conta do 
Elemento de Despesa n° 33903000000, fichas 06 e 07.

São José do Calçado-ES, em 01/12/216.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

CONTRATO/SMS/Nº 0124/2016

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Prefeitura Mu-
nicipal de São José do Calçado-ES

Contratada: TS FARMA DISTRIBUIDORA

Objeto: Aquisição de Medicamentos – Farmácia Básica, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitu-
ra Municipal de São José do Calçado - ES, conforme pro-
cesso PP (SRP) 28/2016.

Valor Global: R$ 2.343,90 (dois mil trezentos e quarenta e 
três reais e noventa centavos).

Período: 01/12/2016 a 01/12/2017.

Dotação Orçamentária: No Exercício de 2016, à conta do 
Elemento de Despesa n° 33903000000, fichas 06 e 07.

São José do Calçado-ES, em 01/12/216.

Liliana Maria Rezende Bullus

Prefeita Municipal

São Roque do Canaã

Prefeitura

CONTRATO COMODATO 003/2016 E 1º T.A. AO CON-
TRATO 114/2016

Publicação Nº 69939

RESUMO DE TERMO DE CONTRATO DE COMODATO

N° 003/2016.

Comodante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Comodatária: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO RO-
QUE DO CANAÃ – ES

Objeto: à cessão gratuita de uso dos bens discriminados 
no anexo I deste instrumento, de propriedade do COMO-
DANTE a COMODATÁRIA, neste ato, nas condições estabe-
lecidas neste instrumento.

Os bens cedidos a COMODATÁRIA através deste instru-
mento foram adquiridos pelo COMODANTE, pelo proce-
dimento licitatório, modalidade Pregão Presencial sob n° 
048/2016, processo administrativo n° 003098/2016, ho-
mologado em 15/09/2016, com recurso advindo do CON-
VÊNIO Nº 003/2014 celebrado entre a Secretaria de Es-
tado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca 
- SEAG e o município de São Roque do Canaã.

Vigência: a partir da data de sua assinatura e vigorará 
por tempo indeterminado ou até que seja finalizado por 
solicitação de uma das partes ou por descumprimento pela 
COMODATÁRIA das condições deste termo, sendo que a 
COMODATÁRIA compromete-se a restituir os bens descri-
tos no anexo I deste instrumento, nas mesmas condições 
de uso e conservação em que se encontra nesta data.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
114/2016.

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – ES.

Contratada: TECLUZ COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 
LTDA EPP.

Objeto/Vigência: a prorrogação do prazo de execução do 
contrato celebrado sob o nº 114/2016, pelo prazo de 60 
(sessenta) dias corridos, sendo assim findar-se-á em 13 
de fevereiro de 2017.

Em virtude da prorrogação do prazo de execução, fica 
prorrogado o prazo vigencial do contrato n° 114/2016 para 
o dia 13/02/2017.

O presente TERMO Aditivo vigorará a partir de 15 de de-
zembro de 2016 com término previsto para 13 de fevereiro 
de 2017.

Processo Administrativo: 003540/2016.

DECRETO N.º 3.230/2016
Publicação Nº 69920

DECRETO Nº 3.230/2016

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FI-
NAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, DE AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, AGEN-
TE FISCAL SANITÁRIO, AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
E DE AUXILIAR TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA A 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO 
ROQUE DO CANAÃ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
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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) o Edital 002/2016, que estabelece normas para o pro-
cesso seletivo simplificado para contratação tempo-
rária, por excepcional interesse público, de agente 
comunitário de saúde, agente de combate a ende-
mias, agente fiscal sanitário, auxiliar de enferma-
gem e de auxiliar técnico de laboratório para a Rede 
Municipal de Saúde do Município de São Roque do 
Canaã, aprovado pelo Decreto 3.046/2016;

b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 006137/2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado final do processo 
seletivo simplificado para contratação temporária, por ex-
cepcional interesse público, de agente comunitário de saú-
de, agente de combate a endemias, agente fiscal sanitário, 
auxiliar de enfermagem e de auxiliar técnico de laboratório 
para a Rede Municipal de Saúde do Município de São Ro-
que do Canaã, com validade de 01 (um) ano a contar da 
data da homologação do resultado final publicado.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.046 /2016

EDITAL Nº 002/2016

Resultado Final: 27/12/2016

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Nome da Micro-área Classificação Nome do Candidato Observação

Equipe Sede

001-01 São Roquinho Não houve candidato classificado

001-02 Vila Torezani 1.º Kenia Margaretti Bolsoni Volpi 90,0 pontos

001-03 Cinco Casinhas

1.º Ana Maria Fuzari Perini 45,0 pontos

2.º Érica Cristina Main Sachetto 35,0 pontos

001-04 Nossa Senhora das 
Graças 1.º Cleonice Guidoni Pratti Berger 44,5 Pontos

001-05 Centro Não houve inscrição

001-06 São Sebastião / Córre-
go Seco

1.º Carolina Peroni Pereira 60,0 pontos

2.º Gabriela Deolinda Zanetti 35,0 pontos

3.º Raphael Moraes 0,0 pontos

4.º Regiane de Oliveira Pereira 0,0 pontos
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Nome da Micro-área Classificação Nome do Candidato Observação

Equipe Santa Júlia

002-01 São Francisco 1.º Marcela Silvestre 100,0 pontos

002-02 Misterioso 1.º Jocimara Stelzer Bregonci 100,0 pontos

002-03 Santa Luzia / Jacu-
tinga 1.º Maria Goreti Broseghini 55,0 pontos

002-04 Nossa Senhora do 
Brasil 1.º Elenice Maria Barth 90,0 pontos

002-05 Tancredo 1.º Ida Maria Dipré Kuster 55,0 pontos

002-06 Agrovila 1.º Zenira Dias Alves 81,0 pontos

002-07 Alto Tancredo 1.º Lorena Affonso de Alcantara 90,0 pontos

002-08 Tancredinho
1.º Simone Zemke 78,5 pontos

2.º Ivania Estrela Melotti 0,0 pontos

002-09 Alto Misterioso 1.º Edma Aparecida Angeli Boza 90,0 pontos

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Nome da Micro-área Classificação Nome do Candidato Observação

Equipe São Jacinto

003-01 São Jacinto

003-02 São Jacinto

1.º Mônica da Vitória 65,0 pontos

2.º Adriana Correa Fink 55,0 pontos

3.º Vanessa Ferreira dos Santos Guerra 35,0 pontos

4.º Jhonara Rossi Silva 32,5 pontos

5.º Fabiana Calsse Lorenzon 0,0 pontos

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (Continuação)

Nome da Micro-área Classificação Nome do Candidato Observação

Equipe São Jacinto

003-03 Córrego da Saúde 1.º Sandra Helena Bertollo Galon 90,0 Pontos

003-04 Picadão 1.º Regia Patricia Luchi Zanetti 90,0 Pontos

003-05 Santa Rosa / São Pe-
dro Não houve candidato classificado

003-06 Militão 1.º Marcia Alves de Souza Manara 55,0 Pontos
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Nome da Micro-área Classificação Nome do Candidato Observação

Equipe Vila Verde

004-01 Vila Verde

004-02 Vila Verde

1.º Mônica Maria Bregonci Volpi 90,0 pontos

2.º Suelem Galimberti 90,0 pontos

3.º Renata Piffer Bolsoni 71,0 pontos

4.º Diane Kelly Guerrini 35,0 pontos

004-03 São Bento

1.º Regina Locatelli 81,5 pontos

2.º Tânia Maria Priori 44,0 pontos

004-04 São Dalmácio

004-05 São Dalmácio

1.º Mauricélia Fadini Maestrini 90,0 pontos

2.º Lorena Biasutti Peroni 90,0 pontos

004-06 Vila Espanhola 1.º Alini Ferrari Sancio 90,0 pontos

004-07 Sítio Recreio 1.º Graziele Gomes da Silva 57,0 pontos

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS

Classificação Nome do Candidato Observação

---- Andreia Marques de Souza

Desclassificada conforme itens:

4.2, “d” - Não preencheu todos os campos obriga-
tórios do Formulário de Inscrição; 5.4 - O candidato 
ao cargo de Agente Comunitário de Saúde na ficha 
de inscrição (anexo II- A) deverá indicar a área que 

pretende atuar constante no anexo I- A

5, XI - Não apresentou a declaração com firma reco-
nhecida em cartório de que reside na área da comuni-

dade em que deseja atuar.

---- Bruna Rossi Brito

Desclassificada conforme item 5, XI - Não apresen-
tou a declaração com firma reconhecida em cartório 
de que reside na área da comunidade em que deseja 

atuar.

---- Elizangela da Penha Bianchi Margon
Desclassificada conforme item 5, IV - Não apresentou 
a certidão em original de Quitação Eleitoral emitida 

pelo Tribunal Superior Eleitoral.

---- Fernanda Pagung

Desclassificada conforme itens:

5, X - Não apresentou a fotocópia autenticada em 
cartório do comprovante de residência;

5, XI – Não apresentou a declaração com firma reco-
nhecida em cartório de que reside na área da comuni-

dade em que deseja atuar.

---- Letícia Perin

Desclassificada conforme item 5, XI – Não apresen-
tou a declaração com firma reconhecida em cartório 
de que reside na área da comunidade em que deseja 

atuar.
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS (Continuação)

---- Luciene Chiaratti

Desclassificada conforme itens:

4.2, “d” - Não preencheu todos os campos obriga-
tórios do Formulário de Inscrição; 5.4 - O candidato 
ao cargo de Agente Comunitário de Saúde na ficha 
de inscrição (anexo II- A) deverá indicar a área que 

pretende atuar constante no anexo I- A

5, XI - Não apresentou a declaração com firma reco-
nhecida em cartório de que reside na área da comuni-

dade em que deseja atuar.

---- Maria Luiza Galon Main

Desclassificada conforme itens:

4.2, “d” - Não preencheu todos os campos obriga-
tórios do Formulário de Inscrição; 5.4 - O candidato 
ao cargo de Agente Comunitário de Saúde na ficha 
de inscrição (anexo II- A) deverá indicar a área que 

pretende atuar constante no anexo I- A

5, II – Não apresentou comprovante original de si-
tuação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita 

Federal.

---- Romulo Lorenzon Villaschi

Desclassificado conforme itens:

5, X - Não apresentou a fotocópia autenticada em car-
tório do comprovante de residência (água, energia ou

telefone fixo);

5.4 - O candidato ao cargo de Agente Comunitário de 
Saúde na ficha de inscrição (anexo II- A) deverá indi-
car a área que pretende atuar constante no anexo I- A

Obs: A microárea pleiteada no Formulário de Inscrição 
(São Jacinto) não é compatível com a Declaração de 
Residência apresentada (Comunidade de Santa Luzia 

- Picadão).

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS (Continuação)

---- Rosa Cristina Dutra de Oliveira

Desclassificada conforme itens:

5.1 – Apresentou o Registro Geral (C.I) fora do prazo 
de validade;

5, X - Não apresentou a fotocópia autenticada em car-
tório do comprovante de residência (água, energia ou

telefone fixo);

5, XI - Não apresentou a declaração com firma reco-
nhecida em cartório de que reside na área da comuni-

dade em que deseja atuar.

---- Rosely Rosa Valadares

Desclassificada conforme itens:

4.2, “d” - Não preencheu todos os campos obriga-
tórios do Formulário de Inscrição; 5.4 - O candidato 
ao cargo de Agente Comunitário de Saúde na ficha 
de inscrição (anexo II- A) deverá indicar a área que 

pretende atuar constante no anexo I- A

5, XI - Não apresentou a declaração com firma reco-
nhecida em cartório de que reside na área da comuni-

dade em que deseja atuar.
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Classificação Nome do Candidato Observação

1.º Lidia da Silva Queiroz 17,0 pontos

2.º Josefina Luzia Buzelli Boschetti 12,5 pontos

3.º Leonora Coser Mariani 8,0 pontos

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS

Classificação Nome do Candidato Observação

---- Francilene Costa Cavalcante Alves
Desclassificada conforme item 5, VII – Não apresen-
tou a certidão em original de regularidade emitida 

pelo Conselho de Classe - COREN

---- Maria Lucia de Souza Torezani

Desclassificada conforme itens:

5, II – Não apresentou comprovante original de si-
tuação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita 

Federal;

5, VI – Não apresentou a fotocópia autenticada em 
cartório de comprovante de escolaridade (diploma ou 

histórico escolar).

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS

Classificação Nome do Candidato Observação

---- Izabela Mafioletti Tonini

Desclassificada conforme item

5.2.1, “b” – Não apresentou registro no Conselho 
de Classe.

b) CRF/ES para o cargo de Auxiliar Técnico de La-
boratório.

Pré-requisito Anexo I: registro no CRF

AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS

SEGUNDA FASE – PROVA PRÁTICA

Classificação Nome do Candidato
Pontuação da 

Qualificação Pro-
fissional

Resultado da Prova 
Prática Pontuação Total

1.º Savio Pandolfi 25,5 pontos 96 pontos 121,5 pontos

2.º Igor Hoffmann Gomes da Siva 19,5 pontos 97,0 pontos 116,5 pontos

3.º Christopher de Souza Bonatti 4,5 pontos 100,0 pontos 104,5 pontos

4.º Carlos Henrique Formentini 4,0 pontos 100,0 pontos 104,0 pontos

------ Josimar Dias Vieira 20,5 pontos Eliminado Eliminado

------ Kamilo José Marques de Azevedo 0,0 pontos Eliminado Eliminado

------ Vagno Antonio Simonelli 20,0 pontos Eliminado Eliminado
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AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS

Classificação Nome do Candidato Observação

---- Maikonn Lulio

Desclassificado conforme item

5, VIII – Não apresentou a fotocópia autenticada 
em cartório de Carteira Nacional de habilitação 

(CNH) na categoria “AB”.

---- Gabriel de Aquino Pereira Bazoni

Desclassificado conforme itens:

5, II – Não apresentou comprovante original de 
situação cadastral do CPF emitido pelo site da 

Receita Federal;

5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada em 
cartório de comprovante de escolaridade (diploma 

ou histórico escolar);

5, VIII – Não apresentou a fotocópia autenticada 
em cartório de Carteira Nacional de habilitação 

(CNH) na categoria “AB”.

---- Jean Marques de Azevedo
Desclassificado conforme item

5, III – Não apresentou a fotocópia autenticada 
em cartório do título de eleitor.

AGENTE FISCAL SANITÁRIO

Classificação Nome do Candidato
Pontuação da 

Qualificação Pro-
fissional

Resultado da Prova 
Prática Pontuação Total

1.º João Victor Colombo Força 38,5 pontos 88,0 pontos 126,5 pontos

------ Jorge Breno da Silva 17,5 pontos Eliminado Eliminado

------ Lorena Margon 16,0 pontos
Não Compareceu

Eliminada
Eliminada

AGENTE FISCAL SANITÁRIO

CANDIDATOS ELIMINADOS

Classificação Nome do Candidato Observação

---- Diogo Galon Inacio

Desclassificado conforme itens:

5, II – Não apresentou comprovante original de si-
tuação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita 

Federal;

5, IV – Não apresentou certidão em original de Quita-
ção Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

---- Evelem Maria Borges de Jesus

Desclassificada conforme itens:

5, II – Não apresentou comprovante original de si-
tuação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita 

Federal;

5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada em 
cartório de comprovante de escolaridade.

---- Jaqueline Barbieri Thomaz
Desclassificada conforme item 5, II – Não apresentou 
comprovante original de situação cadastral do CPF 

emitido pelo site da Receita Federal;

São Roque do Canaã – ES, 27 de Dezembro de 2016.

COMISSÃO ORGANIZADORA E EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DECRETO 
3.049/2016
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DECRETO N.º 3.231/2016
Publicação Nº 69921

DECRETO Nº 3.231/2016

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CON-
TRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO, 
AGENTE DE PORTARIA, AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL, MO-
TORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS E TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR 
DE MECÂNICO, ENGENHEIRO CIVIL, MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS, NUTRICIONISTA, PEDREI-
RO, PSICÓLOGO E RECEPCIONISTA.

O PREFEITO MUNICIPAL, de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferi-
das pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) o Edital 003/2016, que estabelece normas para o processo seletivo simplificado para contratação temporária, 
por excepcional interesse público, de agente de limpeza e alimentação, agente de portaria, agente de ser-
viços operacionais, assistente social, educador social, motorista, operador de máquinas pesadas e técnico 
de processamento de dados e formação de cadastro reserva para eventual contratação do cargo de auxiliar 
administrativo, auxiliar de mecânico, engenheiro civil, mecânico de máquinas leves e pesadas, nutricionista, 
pedreiro, psicólogo e recepcionista, aprovado pelo Decreto 3.047/2016;

b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº 006138/2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica homologado o resultado final do processo seletivo simplificado para contratação temporária, por excepcional 
interesse público, de agente de limpeza e alimentação, agente de portaria, agente de serviços operacionais, assistente 
social, educador social, motorista, operador de máquinas pesadas e técnico de processamento de dados e formação de 
cadastro reserva para eventual contratação do cargo de auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, engenheiro civil, 
mecânico de máquinas leves e pesadas, nutricionista, pedreiro, psicólogo e recepcionista, do Município de São Roque do 
Canaã, com validade de 01 (um) ano a contar da data da homologação do resultado final publicado.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.047/2016

EDITAL Nº 003/2016

Resultado: 29/12/2016

AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1° Claudia Caniski da Silva 100,00

2º Lucineia Barbosa da Fonseca 100,00

3° Genir Kuster Tamagnoni 94,0

4º Silvia Helena Rodrigues Pereira 94,0

5° Daniele Peter 94,0

6º Marcela Torezani 94,0

7º Valeria Vitória Maia 94,0

8º Hialine Aparecida Soares dos Santos 89,5

9° Michela Carla Roberto da Silva Rattes 85,5
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10º Ângela Aparecida Hoffmann 84,5

11º Elidiani Torezani Bregonci 80,0

12° Amanda Seibert Bridi 79,0

13º Daiane Malavazi Butcovsky 76,5

14º Jaine Maria Zanetti 75,0

15° Vania Piontkovsk Lamborghini Milli 74,5

16º Fernanda Dutra dos Santos 74,5

17º Carla Corti Birchler Caniski 74,0

18º Maria Aparecida das Matas 69,0

19º Adriana Maestrini da Silva Torezani 69,0

20º Dulcinéia Alves dos Santos 69,0

21º Martha Pedroni dos Santos 69,0

22º Ana Paula Elias 69,0

23º Lidiomara Aparecida Casotti 69,0

AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

24º Tania Maria Fieni 65,0

25º Lucilene dos Anjos Alves Broseghini 62,5

26º Luzia Aparecida Ferreira Matusoch 60,5

27º Cleonice Guidoni Pratti Berger 56,5

28º Gleidiani Montibeller 56,5

29º Monica Maria Gasparini Radinz 55,0

30º Auxiliadora Regiana Elias 49,0

31º Geane Miranda de Oliveira 46,0

32º Alessandra da Silva Pereira Sant’Ana 45,0

33º Rosiane Defendente Gomes 44,0

34º Adriana Correa Fink 43,5

35º Maria de Fátima Vulpin Barros 41,5

36º Adriana Maria Caser Rossi 40,0

37º Marlene Carlini 39,0

38º Edlene Oliveira da Silva Vago 38,5

39º Andréia Fernandes Milanezi 35,0

40º Marciana Rodrigues 35,0

41º Raquel Caldeira da Cruz Nascimento 35,0

42º Cintia Aparecida Rodrigues 35,0

43º Rosimara Schaefer 35,0

44º Marcelia Alves Guedes 35,0
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45º Wuslaine Silva dos Santos 35,0

46° Joziane Pereira 35,0

47º Jucieli Correia Soares 35,0

48º Marilene Barbosa Angeli 34,0

49º Jaqueline Paz Silva 29,0

50° Ângela Goreti Prando de Souza 25,0

51° Mayara de Pablua Correia 20,5

52° Mailza dos Santos Monteiro Nascimento 19,5

53° Regiane Pereira Pires da Silva 18,0

54° Maria Aparecida Alves da Silva 17,5

55° Neidimar Penha da Silva 4,0

AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

56° Jaqueline Nascimento Torezani 4,0

57° Claudia Helena Fontana 4,0

58° Maiza Cremonini Mouro 4,0

59° Maria Aparecida Pereira 0,0

60° Maria de Fátima Luchini 0,0

61° Elexandra Toninelli Pereira 0,0

62° Liriane Pereira 0,0

63° Andressa Blank Flores Rodrigues 0,0

64° Thainá Aparecida Alves 0,0

65° Ariele Verônica Vago 0,0

66º Raiane Fonseca de Sousa 0,0

---------------------- Ana Lucia Lopes dos Santos

Eliminada conforme itens:

4.2, “d” – Não apresentou o Formulário de Inscrição de-
vidamente preenchido;

5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada do compro-
vante de escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar);

---------------------- Creuza dos Santos da Cruz
Eliminada conforme item

5, I – Não apresentou fotocópia autenticada do documen-
to de identificação

---------------------- Joice Guerrini
Eliminada conforme item

4.2, “d” – Não apresentou o Formulário de Inscrição de-
vidamente preenchido.

---------------------- José Maria dos Santos

Eliminado conforme itens:

4.2, “d” – Não apresentou o Formulário de Inscrição de-
vidamente preenchido;

5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada do com-
provante de escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar) 
em conformidade com o pré-requisito do cargo pleiteado 

– Anexo I.
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---------------------- Laide Pagini Peroni

Eliminada conforme itens:

5, II – Não apresentou comprovante original de situação 
cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal; 5, 
VI – Não apresentou fotocópia autenticada do compro-
vante de escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar) em 
conformidade com o pré-requisito do cargo pleiteado – 

Anexo I

---------------------- Maria do Socorro da Silva Guerrini
Eliminada conforme item:

5, II – Não apresentou comprovante original de situação 
cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal;

AGENTE DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

---------------------- Nair Cardozo Correia

Eliminada conforme itens:

5.I – Apresentou o Registro Geral (C.I) fora do prazo de vali-
dade; 5, II – Não apresentou comprovante original de situação 
cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal; 5, VI – 

Não apresentou fotocópia autenticada do comprovante de esco-
laridade (Diploma ou Histórico Escolar).

---------------------- Patricia Oliveira Nery
Eliminada conforme item

5, III – Não apresentou a fotocópia autenticada em cartório do 
título de eleitor.

---------------------- Rosieli Clabunde de Oliveira
Eliminada conforme item 5, II – Não apresentou comprovante 

original de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Re-
ceita Federal.

AGENTE DE PORTARIA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1° Leonardo Antonio Rodrigues 30,0

2º Gilson de Moura 26,5

3° Aldemir Moreira dos Santos 23,0

4º Alesandra Soares 4,0

5° Antonio Clério Braun 0,0

---------------------- Valdir Antônio Caser
Eliminado conforme item:

5, IV – Não apresentou certidão em original de Quitação Elei-
toral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

---------------------- João Marcos Roldi

Eliminado conforme itens:

5, V – Não apresentou a fotocópia autenticada em cartório do 
Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda 

dispensa de incorporação;

5, VI – Não apresentou a fotocópia autenticada em cartório de 
comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar).

AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1° Luzia Alice Perinni 65,0

2º Rosiel Arnaldo Lima 65,0

3º Sabrina Pereira de Oliveira 49,0
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4º Leandro Rodrigues Ferreira 37,0

5º Roberto da Silva Alves 35,0

6º Vagno Antônio Simonelli 35,0

7º Antônio Elioz 30,0

AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

8º Onzana Pionteck 30,0

9º Valtair Elias 30,0

10º Fabiana Lopes de Sá Laures 30,0

11º Wanderley Toninelli 29,5

12º Jo Arlindo Cavalcante 29,0

13º Valdemir Fraga Vitoria 26,5

14º Nilson Luis Carlini 26,5

15º José Venancio da Silva Neto 23,0

16º Ema Schreider 21,5

17º Maria das Graças Torezani 21,5

18º Adriana Main Guerrini Fraga 21,5

19º Rafael dos Santos Gregório 17,5

20º Cidalia de Freitas Ferreira 13,0

21º Dulcinetti de Fátima Ferreira Soares 12,5

22º Rayllon Guerrini 11,5

23º Dejair Bolsoni 11,0

24º Nilza Reckel da Silva 8,0

25º Inez Menegassi 4,0

26° Ezir Roque Bozetti 3,5

27º Deivison Bolsoni 3,5

28º Lucineia da Costa Zaager 0,0

29º Ana Paula V. da Silva Evangelista 0,0

30º José Eduardo Venancio da Silva 0,0

---------------------- Jean Marques de Azevedo
Eliminado conforme item:

5, III – Não apresentou a fotocópia autenticada em 
cartório do título de eleitor.

---------------------- José Carlos Telles da Silva Nazareth

Eliminado conforme item:

5, VI – Não apresentou a fotocópia autenticada 
em cartório de comprovante de escolaridade (diplo-

ma ou histórico escolar).

---------------------- Lizete Teixeira de Sousa

Eliminada conforme item:

5, II – Não apresentou comprovante original de 
situação cadastral do CPF emitido pelo site da 

Receita Federal.
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---------------------- Lucivanda Fernandes Soares

Eliminada conforme item:

5, II – Não apresentou comprovante original de 
situação cadastral do CPF emitido pelo site da 

Receita Federal.

AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

---------------------- Meris Terezinha de Oliveira
Eliminada conforme item:

5, II – Não apresentou comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal.

---------------------- Osana Batista dos Santos
Eliminada conforme item:

5, II – Não apresentou comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal.

---------------------- Rosineia Ferreira
Eliminado conforme item:

5, VI – Não apresentou a fotocópia autenticada em cartório de 
comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar).

ASSISTENTE SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1° Adriani Nepomuceno Ziviani 50,0

2º Kivea Tatiana Tabanez 50,0

3° Marina Pereira de Araujo 47,0

4º Telma Pereira Salomão 46,5

5° Marcilene Campo Dall Orto Moreto 44,0

6º Katiane Oliveira Matoso 43,0

7º Karlucy Spalenza Perini 31,0

8º Sueli Lauvers 30,0

9° Sophia Aparecida Forza 20,0

---------------------- Claudia Maria Zache
Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou a fotocópia autenticada em 
cartório da carteira de identidade profissional.

---------------------- Daniele Beccalli Covre

Eliminada conforme itens:

5, II – Não apresentou comprovante original de si-
tuação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita 
Federal; 5, IV – Não apresentou certidão em original 
de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior 

Eleitoral; 5, X - Não apresentou a certidão em origi-
nal de regularidade emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Daniely Herzog Pertel

Eliminada conforme itens:

5, III – Não apresentou a fotocópia autenticada em 
cartório do título de eleitor; 5, VI – Não apresentou 

a fotocópia autenticada em cartório de comprovante 
de escolaridade (diploma ou histórico escolar). 5, X 

- Não apresentou a certidão em original de regulari-
dade emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Daniely Silva Santos

Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou carteira de identidade profis-
sional com número de registro e não apresentou 
a certidão em original de regularidade emitida pelo 

Conselho de Classe.
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ASSISTENTE SOCIAL (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

---------------------- Fátima Regina Vieira da Silva
Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou fotocópia autenticada em cartório da 
carteira de identidade profissional.

---------------------- Gerciani Aparecida de Medeiros 
Giuberti

Eliminada conforme item:

5, X - Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Lucineia Gramelicky
Eliminada conforme item:

5, X - Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Maressa Fernandes Valentim Vidal

Eliminada conforme itens:

5.1.3 - A apresentação de pagamento de anuidade não compro-
va que o candidato encontra-se em pleno gozo de seus direitos 

profissionais.

5.1.4 - A certidão que traz em seu bojo apenas a declaração 
de que o candidato esta quite com suas obrigações financeiras 

não comprova que o mesmo encontra-se em pleno gozo de seus 
direitos profissionais.

---------------------- Mariana Moraes Rodrigues
Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou fotocópia autenticada em cartório da 
carteira de identidade profissional.

---------------------- Nathalie Helen do Carmo Oliveira

Eliminada conforme item:

5, II – Não apresentou comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal; e

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Priscila Cruz dos Santos

Eliminada conforme itens:

5.1.3 - A apresentação de pagamento de anuidade não compro-
va que o candidato encontra-se em pleno gozo de seus direitos 

profissionais.

5.1.4 - A certidão que traz em seu bojo apenas a declaração 
de que o candidato esta quite com suas obrigações financeiras 

não comprova que o mesmo encontra-se em pleno gozo de seus 
direitos profissionais.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1° Sabrina Mônico Dipré 75,0

2º Gabriela Deolinda Zanetti 66,0

3° João Victor Colombo Força 64,0

4º Adriana Marianelli 40,0

5° Ariani Ferrari Sancio 35,0

6º Amanda Canisky Stelzer 35,0

7º Regiani Nepomucena 35,0

8º Michele Claudino de Paula 17,0

9° Thaise Sperandio 16,5

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

10º Fabia dos Santos Degasperi 10,0

11º Karoline Araújo Vago 10,0

12º Alini Stelzer Margon 10,0
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13º Luana Nascimento Dossi 8,0

14º Marcos Vinicius Luchi Piontkovsky 6,0

15° Deilson Ferreira 6,0

16º Valéria Cristiani Buzzato 4,0

17º Sandra Daniel da Silva 4,0

18º Maurício Gonring 4,0

19º Camila Santos Pereira 4,0

20° Schirley Dipré da Silva 0,0

21° Edilaine Pereira Nunes 0,0

22° Maria Eloisa Bozetti 0,0

23° João Vicente Roldi 0,0

24° Leonildo Sperandio Cassani 0,0

25° Marina Luchini Sampaio 0,0

26° Moniky Ain Zara Porchera 0,0

27° Marco Antônio Passamani Costa 0,0

28° Mirela Bregonci Colombo 0,0

29° Maikonn Lulio 0,0

---------------------- Angélica Souza Gasparini
Eliminada conforme item:

5, III – Não apresentou a fotocópia autenticada em 
cartório do título de eleitor.

---------------------- Artur Marcos Mendes Teixeira

Eliminado conforme item:

5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada do com-
provante de escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar) 
em conformidade com o pré-requisito do cargo pleitea-

do – Anexo I.

---------------------- Emerson Vago da Silva

Eliminado conforme item:

5, V – Não apresentou a fotocópia autenticada em car-
tório do Certificado de Reservista, ou documento equi-

valente, ou ainda dispensa de incorporação.

---------------------- Luciene Chiaratti
Eliminada conforme item:

5, VII – Não Apresentou a fotocópia autenticada em 
cartório do certificado de curso de informática.

---------------------- Maciel Paulino Bregonci

Eliminado conforme itens:

4.2, “d” – Não apresentou o Formulário de Inscrição 
devidamente preenchido;

5, VII – Não Apresentou a fotocópia autenticada em 
cartório do certificado de curso de informática.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

---------------------- Thiago Muniz Bizineli Gineli

Eliminado conforme itens:

5. I – Não apresentou a fotocópia autenticada do Registro 
Geral (C.I); 5, II – Não apresentou comprovante original de 

situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal; 
5, III – Não apresentou a fotocópia autenticada em cartório 

do título de eleitor. 5, IV – Não apresentou certidão em original 
de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
5, V – Não apresentou a fotocópia autenticada em cartório do 
Certificado de Reservista; 5, VII – Não Apresentou a fotocópia 
autenticada em cartório do certificado de curso de informática.
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AUXILIAR DE MECÂNICO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1° Charles Ropke 10,0

2° Jorge Breno da Silva 0,0

---------------------- José Geraldo Porto

Eliminado conforme itens:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal;

5, VIII - Não apresentou a fotocópia autenticada em cartório 
do certificado de curso de mecânico.

EDUCADOR SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1° Jaqueline Nunes Rocha 92,5

2º Priscila Schaefer 67,5

3° Carla Caminski Chiste 65,5

4º Aline Araújo Vago 64,0

5° Suzane Zinger 36,5

6º Lucineia Miranda Pereira 35,0

7º Thiara Maria Elias Forzza 35,0

8º Andressa Marques 29,0

9° Noely da Costa Dias 16,0

10º Carolina Peroni Pereira 15,0

11º Maria Nazaret Pessi 10,0

12º Brenda Emilia Clabunde 10,0

13º Andreia Martins Novais 0,0

14º Jéssica Daiane de Souza 0,0

15° Carolini Izabel Coffler 0,0

EDUCADOR SOCIAL (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

--------------------- Claudia Augusta Barros de Oliveira
Eliminada conforme itens:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação 
cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal.

--------------------- Evania Terra
Eliminada conforme itens:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal.

--------------------- Gelcielli Capatini

Eliminada conforme itens:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal;

5, IV – Não apresentou certidão em original de Quitação Eleito-
ral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral.
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ENGENHEIRO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1° Elder Antônio Dadalto 45,0

2º Marcelo Sales Loureiro 45,0

3° Elaine Cristina Furieri 30,0

4º Érika Lopes Monteiro Lobato Fraga Possi 20,0

5° Maycon de Oliveira Garcia 18,5

6º Juliano Ovani de Souza 12,5

7º Aristi Pereira Junior 5,5

8º Wagner Lima Dias 2,0

9° Glauber Alves de Moura 0,0

10º Gabriel Messias Zanette Reis 0,0

11º Guido Bonatto Neto 0,0

12º Lázaro de Souza Ribeiro 0,0

13º Abykeila Nunes da Silva 0,0

14º Guilherme Saibert Janoario 0,0

15° Natieli Luchini Vago 0,0

MECÂNICO DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1º Enio Euzebio Paulino 30,0

MOTORISTA

Classificação Nome do Candidato
Pontuação da 

Qualificação Pro-
fissional

Resultado da Prova 
Prática Pontuação Total

1.º Alessandro Zinger Bonatto 60,5 pontos 100,0 pontos 160,5 pontos

2.º Sandro Marcio Formentini 59, 0 pontos 100,0 pontos 159,0 pontos

3.º Marcelo Perim Milli 54,0 pontos 100,0 pontos 154,0 pontos

4.º André Calsse 49,0 pontos 100,0 pontos 149,0 pontos

5º Belgreik Rodrigues Pimenta 45,5 pontos 100,0 pontos 145,50 pontos

6º Washington Melotti Ferrari 48,5 pontos 96,0 pontos 144,50 pontos

7º João Alfredo Lauers 43,5 pontos 100,0 pontos 143,50 pontos

8º Altamir Boschetti 35,0 pontos 100,0 pontos 135,0 pontos

9º Leandro da Silva Demuner 39,0 pontos 96,0 pontos 135,0 pontos

10º Idival Antônio Torezani 30,0 pontos 100,0 pontos 130,0 pontos

12º Lucimar Barbosa 30,0 pontos 100,0 pontos 130,0 pontos

11º Izaias Schaefer 30,0 pontos 96,0 pontos 126,0 pontos

13º Jeferson Junior Bressamini dos Santos 7,5 pontos 95,0 pontos 102,50 pontos

14º Willas Junior Guerrini 3,5 pontos 92,0 pontos 95,50 pontos

15º Edilson Pereira Nunes 0,0 pontos Eliminado Eliminado
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MOTORISTA – (Eliminados na Primeira Fase)

---------------------- Adriano Barcelos dos Santos
Eliminado conforme item:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal.

---------------------- Wendeson de Sousa Vieira

Eliminada conforme itens:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal; 5, IV – Não 

apresentou certidão em original de Quitação Eleitoral emitida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral; 5, V – Não apresentou a fotocópia au-
tenticada em cartório do Certificado de Reservista; 5, IX – Foto-
cópia autenticada em cartório de Carteira Nacional de habilitação 

(CNH) na categoria “D”.

NUTRICIONISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1º Maria de Fátima Simonelli 50,0

2º Patricia Fabris 47,0

---------------------- Andréia Luchi Milli

Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou fotocópia autenticada em cartório da car-
teira de identidade profissional e não apresentou a certidão em 

original de regularidade emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Cristiane Zemke Seidler
Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

NUTRICIONISTA (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

---------------------- Evelyn Maria Borges de Jesus

Eliminada conforme itens:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal;

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade emi-
tida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Laysa Bozetti de Almeida
Eliminada conforme item:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal.

---------------------- Rahyza Valbusa Cheibub
Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Schayene Lima Alves
Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.
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OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Classificação Nome do Candidato
Pontuação da 

Qualificação Pro-
fissional

Resultado da Prova 
Prática Pontuação Total

1.º José Almir Alves Martins 30,0 284,0 pontos 314,0 pontos

2.º Reule Rodrigues dos Santos 17,0 296,0 pontos 313,0 pontos

3.º Vantuir Cremonini 28,5 283,0 pontos 311,5 pontos

4.º Cristiano André Cremonini 11,0 292,0 pontos 303,0 pontos

5º Norival Orlando Angelo Ferreira Volpi 10,0 282,0 pontos 292,0 pontos

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (Eliminado na Primeira Fase)

---------------------- Adauri dos Santos

Eliminado conforme itens:

5, I – Não apresentou a fotocópia autenticada do Registro Geral 
(C.I);

5, III – Não apresentou a fotocópia autenticada em cartório do 
título de eleitor. 5, V – Não apresentou a fotocópia autenticada 

em cartório do Certificado de Reservista; 5, VI – Não apresentou 
fotocópia autenticada em cartório de comprovante de escolari-

dade.

PEDREIRO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

---------------------- Crispim Tercílio Cerqueira

Eliminado conforme itens:

5, I – Não apresentou a fotocópia autenticada do Registro Ge-
ral (C.I); 5, III – Não apresentou a fotocópia autenticada em 
cartório do título de eleitor; 5, V – Não apresentou a fotocópia 

autenticada em cartório do Certificado de Reservista; 5, VI – Não 
apresentou fotocópia autenticada em cartório de comprovante de 

escolaridade.

---------------------- Paulo Elias dos Santos

Eliminado conforme item:

5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada do comprovante de 
escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar) em conformidade com 

o pré-requisito do cargo pleiteado – Anexo I.

PSICÓLOGO

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1º Renata Santana do Nascimento 
Obermuller 48,0

2º Marcelo Vitor Caputo 47,0

3º Evania Demuner da Silva 32,0

4º Andrea Patrocínio Ribeiro 30,0

5º Natália Lorenzoni 28,5

6º Elaine Fiorentini da Silva 28,0

7º Danieli Rodrigues Lavino 17,0

8º Amanda Sardinha de Souza 9,5

9º Cecília Barreto Cazaroto 2,0

10º Ataisi de Oliveira Silva 0,0



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 180

---------------------- Alvaro Augusto Santiago Vieira

Eliminado conforme itens:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal;

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Danilo Candido Lemos
Eliminado conforme item:

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Isabela Merces Colombo Gonçal-
ves

Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Jaqueline Vago Ferrari
Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Ligia Caroline Pereira Pimenta
Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Maria Antonieta Xavier
Eliminada conforme item:

5, X – Não apresentou a certidão em original de regularidade 
emitida pelo Conselho de Classe.

PSICÓLOGO (Continuação)

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

---------------------- Rafaela Salomão Moura

Eliminada conforme itens:

5, I, b – Não apresentou a fotocópia autenticada da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH); 5, II – Não apresentou o compro-
vante original de situação cadastral do CPF emitido pelo site da 
Receita Federal; 5, III – Não apresentou a fotocópia autenticada 
em cartório do título de eleitor; 5, IV – Não apresentou certidão 
em original de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior 
Eleitoral; 5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada em car-
tório de comprovante de escolaridade; 5, X – Não apresentou 

fotocópia autenticada em cartório da carteira de identidade pro-
fissional e não apresentou a certidão em original de regularidade 

emitida pelo Conselho de Classe.

---------------------- Roberta de Abreu Pacheco
Eliminada conforme item:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal.

RECEPCIONISTA

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1º Ramili do Rosario 35,0

2º Adelayde Luchini 31,0

3º Marilza Helena Luchi da Silva 29,0

4º Angelica Meneghelli Bianchi 25,0

5º Patricia Tozetti Gromide 25,0

6º Luziani Volpi 17,5
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7º Wanessa Aparecida Cavassoni 14,5

8º Marta Marcia Gonzales 13,5

9º Thaina Carla Wolkartt 6,0

10º Andressa Rodrigues dos Santos Mariano 4,0

11º Izabela Cosmi 4,0

12º Juliana Aparecida Rodrigues de Jesus 0,0

13º Claudineia Herzog 0,0

14º Herica Merlo Margon 0,0

15º Simoni da Costa Lares 0,0

16º Michele Aparecida Ferreira 0,0

17º Graciara Diana Fabriz 0,0

18º Ana Lucia Leles da Silva 0,0

19º Juliete Oliveira Nery 0,0

20º Paloma Toninelli Volpi 0,0

RECEPCIONISTA (Continuação)

21º Glasiani Clabunde do Carmo 0,0
22º Simone Zinger 0,0
23º Patricia Mendes Teixeira 0,0
24º Emily Vieira da Silva 0,0
25º Rosielsi dos Santos 0,0
26º Manoela Wolkartt 0,0
27º Soliani Noimeck 0,0
28º Lauriene Ramos Carneiro Nunes 0,0
29º Marluce Sylvestre Moura 0,0
30º Izabela Pessi Tonini 0,0
31º Milena Machado Cardoso 0,0
32º Lorrayne Nascimento Dossi 0,0

---------------------- Caroline Merlo Colombo

Eliminada conforme item:

5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada do comprovante de 
escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar) em conformidade com 

o pré-requisito do cargo pleiteado – Anexo I.

---------------------- Elizangela da Penha Bianchi Mar-
gon

Eliminada conforme item:

5, IV – Ausência de código verificador de autenticidade da certi-
dão de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral;

---------------------- Emanueli Gireli dos Santos
Eliminada conforme item:

5, II – Não apresentou o comprovante original de situação ca-
dastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal.

TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO

1º Rafael Calci 36,5

---------------------- Behatris Fiorentini

Eliminado conforme item:

5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada do comprovante de 
escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar) em conformidade com 
o pré-requisito do cargo pleiteado – Anexo I (Curso Técnico ou 

Tecnólogo em Processamento de Dados).
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---------------------- Henrique Zeni Rossini

Eliminado conforme item:

5, VI – Não apresentou fotocópia autenticada do comprovante de 
escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar) em conformidade com 
o pré-requisito do cargo pleiteado – Anexo I (Curso Técnico ou 

Tecnólogo em Processamento de Dados).

São Roque do Canaã – ES, 29 de Dezembro de 2016.

COMISSÃO ORGANIZADORA E EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA CONFORME DECRETO Nº 3.047/2016

DECRETO N.º 3.232/2016
Publicação Nº 69815

DECRETO Nº 3.232/2016

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, XI, e XXII da Lei Or-
gânica Municipal, e considerando:

a) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 006116/2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, a partir de 1º de janei-
ro de 2017, o servidor FREDERICO ENGELHARDT ZENI, 
do cargo de Motorista, de provimento efetivo, para o qual 
foi nomeado através do Decreto nº 1.110, de 03 de maio 
de 2010.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.233/2016
Publicação Nº 69923

DECRETO Nº 3.233/2016

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, XI, e XXII da Lei Or-
gânica Municipal, e considerando:

a) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 006121/2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado, a pedido, a partir de 1º de ja-
neiro de 2017, o servidor JÚNIOR PRIORI PERINI, do 
cargo de Motorista, de provimento efetivo, para o qual foi 
nomeado através do Decreto nº 078, de 26 de junho de 
1998.

Art. 2º - Fica declarada a vacância do cargo.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

EXTRATO NOTAS DE EMPENHO
Publicação Nº 69950

EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 002271/2016, PREGÃO PRE-
SENCIAL 047/2016

Nº DE EMPENHO: 0002737/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Implementos BH Máquinas Agrícolas 
EIRELI EPP.

Valor – R$ 40.200,00 (Quarenta mil e duzentos reais).

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) arados fixos e 02 (dois) 
arados subsolador conforme contrato de repasse n° 
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792422/2013 - mapa/ caixa em atendimento a secretaria 
municipal de desenvolvimento econômico. (Rec. Convê-
nio).

CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 
0677580/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3502003400-Rec. Con-
vênio).

Nº DE EMPENHO: 0002738/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Agroveterinaria RM LTDA EPP.

Valor – R$ 47.600,00 (Quarenta e sete mil e seiscentos 
reais).

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) grades aradoras confor-
me contrato de repasse n° 792422/2013 - mapa/ caixa 
em atendimento a secretaria municipal de desenvolvimen-
to econômico. (Rec. Convênio).

CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 
0677580/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3502003400-Rec. Con-
vênio).

Nº DE EMPENHO: 0002739/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Tractorbel Tratores e Peças Belo Hori-
zonte LTDA.

Valor – R$ 90.184,20 (Noventa mil, cento e oitenta e qua-
tro reais e vinte centavos).

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira confor-
me contrato de repasse n° 808732/2014 - mapa/ caixa 
em atendimento a secretaria municipal de desenvolvimen-
to econômico. (Rec. Convênio).

CONVÊNIO SINCONV PROP. 808732/2014 – AQUIS. TRA-
TOR AGRÍCOLA DE PNEUS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3502003701-Rec. Con-
vênio).

Nº DE EMPENHO: 0002740/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Tractorbel Tratores e Peças Belo Hori-

zonte LTDA.

Valor – R$ 87.315,80 (Oitenta e sete mil, trezentos e quin-
ze reais e oitenta centavos).

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira confor-
me contrato de repasse n° 808732/2014 - mapa/ caixa 
em atendimento a secretaria municipal de desenvolvimen-
to econômico. (Rec. Alienação – Contrapartida).

CONVÊNIO SINCONV PROP. 808732/2014 – AQUIS. TRA-
TOR AGRÍCOLA DE PNEUS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3903000000-Alienação 
de Bens e Direitos).

Nº DE EMPENHO: 0002741/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Tractorbel Tratores e Peças Belo Hori-
zonte LTDA.

Valor – R$ 130.515,75 (Cento e trinta e cinco mil, qui-
nhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos).

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira confor-
me contrato de repasse n° 820395/2015 - mapa/ caixa 
em atendimento a secretaria municipal de desenvolvimen-
to econômico. (Rec. Convênio).

CONVÊNIO SINCONV PROP. 23801/2015 – AQUIS. RE-
TROESCAVADEIRA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:1502003700-Rec. Con-
vênio).

Nº DE EMPENHO: 0002742/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Tractorbel Tratores e Peças Belo Hori-
zonte LTDA.

Valor – R$ 46.984,25 (Quarenta e seis mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira confor-
me contrato de repasse n° 820395/2015 - mapa/ caixa 
em atendimento a secretaria municipal de desenvolvimen-
to econômico. (Rec. Alienação – Contrapartida).

CONVÊNIO SINCONV PROP. 808732/2014 – AQUIS. RE-
TROESCAVADEIRA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3903000000-Alienação 
de Bens e Direitos).
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Nº DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000322/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Implementos BH Máquinas Agrícolas 
EIRELI EPP.

Valor – R$ 23.400,00 (Vinte e três mil e quatrocentos 
reais).

OBJETO: Revogação de parte do item 04 (02 Arados Sub-
soladores) considerados inaptos, com base na análise téc-
nica da concedente (fl. 503), referente a Nota de Empenho 
nº 0002737/2016.

CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 
0677580/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3502003400-Rec. Con-
vênio).

Nº DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000370/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Tractorbel Tratores e Peças Belo Hori-
zonte LTDA.

Valor – R$ 0,51 (Cinquenta e um centavos).

OBJETO: Anulado para alteração de Fonte de Recurso, re-
ferente a Nota de Empenho nº 0002739/2016.

CONVÊNIO SINCONV PROP. 808732/2014 – AQUIS. TRA-
TOR AGRÍCOLA DE PNEUS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3502003701-Rec. Con-
vênio).

Nº DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000373/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Tractorbel Tratores e Peças Belo Hori-
zonte LTDA.

Valor – R$ 1,04 (Um real e quatro centavos).

OBJETO: Anulado para alteração de Fonte de Recurso, re-
ferente a Nota de Empenho nº 0002741/2016.

CONVÊNIO SINCONV PROP. 23801/2015 – AQUIS. RE-
TROESCAVADEIRA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:1502003700-Rec. Con-
vênio).

Nº DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000376/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Implementos BH Máquinas Agrícolas 
EIRELI EPP.

Valor – R$ 846,72 (Oitocentos e quarenta e seis reais e 
setenta e dois centavos).

OBJETO: Anulado para alteração de Fonte de Recurso, re-
ferente a Nota de Empenho nº 0002737/2016.

CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 
0677580/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3502003400-Rec. Con-
vênio).

Nº DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000377/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Agroveterinaria RM LTDA EPP.

Valor – R$ 2.399,04 (Dois mil, trezentos e noventa e nove 
reais e quatro centavos).

OBJETO: Anulado para alteração de Fonte de Recurso, re-
ferente a Nota de Empenho nº 0002738/2016.

CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 
0677580/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3502003400-Rec. Con-
vênio).

Nº DE EMPENHO: 0003425/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Tractorbel Tratores e Peças Belo Hori-
zonte LTDA.

Valor – R$ 0,51 (Cinquenta e um centavos).

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira confor-
me contrato de repasse n° 808732/2014 - mapa/ caixa 
em atendimento a secretaria municipal de desenvolvimen-
to econômico. (Rec. Alienação – Contrapartida).

CONVÊNIO SINCONV PROP. 808732/2014 – AQUIS. TRA-
TOR AGRÍCOLA DE PNEUS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3903000000-Alienação 
de Bens e Direitos).



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 185

Nº DE EMPENHO: 0003426/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Tractorbel Tratores e Peças Belo Hori-
zonte LTDA.

Valor – R$ 1,04 (Um real e quatro centavos).

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira confor-
me contrato de repasse n° 820395/2015 - mapa/ caixa 
em atendimento a secretaria municipal de desenvolvimen-
to econômico. (Rec. Alienação – Contrapartida).

CONVÊNIO SINCONV PROP. 23801/2015 – AQUIS. RE-
TROESCAVADEIRA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR:3903000000-Alienação 
de Bens e Direitos).

Nº DE EMPENHO: 0003427/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Implementos BH Máquinas Agrícolas 
EIRELI EPP.

Valor – R$ 846,72 (Oitocentos e quarenta e seis reais e 
setenta e dois centavos).

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) arados fixos conforme 
contrato de repasse n° 792422/2013 - mapa/ caixa em 
atendimento a secretaria municipal de desenvolvimento 
econômico. (Rec. Alienação – Contrapartida).

CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 
0677580/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 
Material Permanente - (F:239 - FR: 3903000000-Aliena-
ção de Bens e Direitos).

Nº DE EMPENHO: 0003428/2016

CONTRATANTE: Município São Roque do Canaã. CONTRA-
TADA/CREDORA – Agroveterinaria RM LTDA EPP.

Valor – R$ 2.399,04 (Dois mil, trezentos e noventa e nove 
reais e quatro centavos).

OBJETO: Aquisição de 02 (duas) grades aradoras confor-
me contrato de repasse n° 792422/2013 - mapa/ caixa 
em atendimento a secretaria municipal de desenvolvimen-
to econômico. (Rec. Alienação – Contrapartida).

CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA 
0677580/2013.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO:

008.001.20.608.0011.1.014.4.4. 90.52 – Equipamento e 

Material Permanente - (F:239 - FR: 3903000000-Aliena-
ção de Bens e Direitos).

Processo Administrativo: nº 002271/2016.

Pregão Presencial nº: 047/2016.

PORTARIA N.º 485/2016
Publicação Nº 69814

PORTARIA Nº 485/2016

DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FÉ-
RIAS 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 da Lei Orgânica Muni-
cipal e considerando:

a) a Portaria nº 022, de 11 de janeiro de 2016; e

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o gozo de férias, relativas ao perío-
do aquisitivo de 11/01/2016 a 02/02/2016, ao servidor 
ALEXSANDRO DE MORAES VIMERCATI, no período de 
09/12/2016 a 31/12/2016.

Parágrafo Único - O gozo das férias relativas ao período 
aquisitivo de que trata o caput deste artigo, havia sido 
suspenso através da Portaria n.º 022, de 11 de janeiro de 
2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, produzindo seus efeitos a partir de 09 de dezembro 
de 2016.

Gabinete do Prefeito, 27 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal
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Serra

Prefeitura

ADESÃO DE ATA
Publicação Nº 69879

COMUNICADO DE ADESÃO DE ATA E REGISTRO DE 
PREÇOS.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos, torna público a Adesão da Ata de Registro de 
Preços nº 045-127/2016, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 077/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Serra – Secretaria Municipal de Saúde - SESA e a Empresa 
Vila Vitória Mercantil do Brasil Ltda. Objetivando Aquisição 
de açúcar.

Serra/ES, 29 de dezembro de 2016.

Cláudio José Mello de Sousa

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

COMUNICADO REMARCA SRPMPE155-2016
Publicação Nº 69880

COMUNICADO REMARCAÇÃO DE DATA DE LICITA-
ÇÃO –

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 155/2016

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da 
Pregoeira, torna Público que fica remarcada a data de 
abertura do PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 155/2016, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS (SRP), visando a 
prestação de serviços contínuos de vigilância patrimonial 
desarmada/armada, no âmbito da Prefeitura Municipal 
da Serra, conforme especificações técnicas, descritas no 
Termo de Referência deste Edital. Data de abertura das 
propostas: às 13h30min do dia 12/01/2017. Início 
sessão disputa: às 14:00 horas do dia 12/01/2017.

Serra, 29 de dezembro de 2016

Giovanna Demarchi Rosa

Pregoeira Oficial/SEAD

CONVÊNIO Nº 003/2013
Publicação Nº 70002

Resumo do 4º Termo Aditivo do Convênio nº 
003/2013 - PMVV.

Partes: Termo Aditivo do Convênio nº 003/2013, cele-
brado entre o Município de Fundão e o Município da Serra.

Objeto: O presente termo tem como objeto a prorrogação 
do Convênio nº 003/2013, por meio da cessão da servi-
dora Thaisa Mara Rodrigues, ocupante do cargo de Pro-
fessor MaPA V, do quadro pessoal do Município da Serra, 
a partir de 1º de janeiro de 2017 a 14 de agosto de 2017.

DECRETO
Publicação Nº 69994

DECRETO Nº 8504, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016

Ponto Facultativo.

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

D E C R E T A :

Art.1º Fica decretado PONTO FACULTATIVO, nos órgãos 
da Administração Pública Municipal, o dia 30 de dezembro 
(sexta-feira) do ano corrente.

Art.2º Excetuam-se da medida prevista no artigo 1º deste 
Decreto, as atividades essenciais, de urgência e emergên-
cia, os serviços considerados ininterruptos e por possu-
írem calendário próprio, as unidades de ensino da rede 
municipal.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 29 de dezembro de 2016.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO 291/2014
Publicação Nº 69908

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
291/2014 - PROCESSO Nº 81734/2014. Partes: Muni-
cípio da Serra e a Empresa Osíris Comércio e Serviços Lt-
da-ME. Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses a partir 
de 29/12/2016.

Data de assinatura: 29 de dezembro de 2016.

Claudio José Mello de Sousa

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos
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DECRETO 8503
Publicação Nº 69963

 

ONDE SE LÊ:

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO
02.01.00 Coordenadoria de Governo
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 139.200

3.1.90.13.00 1.000.0000 36.700

03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 464.600

3.1.90.13.00 1.000.0000 20.600

04.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 Controladoria Geral do Município
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 18.600

3.1.90.13.00 1.000.0000 2.000

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 448.100

3.1.90.13.00 1.000.0000 7.200

06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 109.700

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 1.220.700

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 125.800

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 183.900

3.1.90.16.00 1.000.0000 11.700

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 137.000

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.101.0000 1.300

3.1.90.11.00 1.101.0000 979.900
3.1.90.16.00 1.101.0000 80.400
3.3.90.36.00 1.101.0000 112.500

12.361.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.101.0000 1.083.800
1.103.0000 1.744.600

3.1.90.11.00 1.103.0000 6.137.200
3.1.90.13.00 1.101.0000 131.800
3.1.90.16.00 1.103.0000 125.500

12.365.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.101.0000 206.000
1.103.0000 1.200.000

3.1.90.11.00 1.101.0000 261.800
1.103.0000 2.223.362

3.1.90.13.00 1.101.0000 30.300
1.103.0000 206.700

3.1.90.16.00 1.103.0000 59.500

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.201.0000 529.700

3.1.90.13.00 1.201.0000 507.400
3.3.90.36.00 1.201.0000 28.000

10.301.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 424.200

No Decreto nº 8.503/2016 de 28 de Dezembro de 2016, publicado no DOM/ES do dia 29 de Dezembro de 2016, no Crédito Suplementar - 
Anexo I  e no Anexo II - Anulação.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 DECRETO Nº 8.503/2016

ERRATA

CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 188

3.1.90.11.00 1.201.0000 1.047.000
1.203.0000 1.070.000

3.1.90.16.00 1.201.0000 712.700

10.302.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 664.400
3.1.90.11.00 1.201.0000 1.719.300
3.1.90.16.00 1.201.0000 661.200

10.305.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 500
3.1.90.11.00 1.201.0000 403.000

10.302.0190.2.107 Manter os Serviços da Rede Especializada 3.3.90.39.00 1.203.0000 2.853.000

10.303.0190.2.108 Manter e Ampliar o Sist. Apoio Diag. e Terapêutico 3.3.90.39.00 1.203.0000 2.800.000

10.303.0210.2.117 Ampliar Qual. Acesso Medicam. Essenc. Qual Seg. Ef 3.3.90.30.00 1.203.0000 100.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social
08.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 235.1003.1.90.16.00 1.301.0000 10.000
14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 164.700

3.1.90.16.00 1.000.0000 27.800

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 27.200

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO
16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 531.400

3.1.90.13.00 1.000.0000 9.300
3.1.90.16.00 1.000.0000 41.700

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 221.200

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
18.01.00 Secretaria de Habitação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 16.700

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.000.0000 6.100

3.1.90.11.00 1.000.0000 292.700
3.1.90.13.00 1.000.0000 900

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 4.600

3.1.90.16.00 1.000.0000 3.000

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 21.900

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 38.400

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger
28.841.0000.3.001 3.2.91.21.00 1.000.0000 1.000

28.846.0000.3.003 Pagamentos de Sentenças Judiciárias 3.3.90.47.00 1.000.0000 143.800

TOTAL 32.828.362

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO
02.01.00 Coordenadoria de Governo
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 31.178

3.1.90.96.00 1.000.0000 17.018
3.3.90.36.00 1.000.0000 9.153
3.3.90.39.00 1.000.0000 55.216

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 9.620
3.3.90.30.00 1.000.0000 4.495

CRÉDITO SUPLEMENTAR     -     ANEXO II     -     ANULAÇÃO
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3.3.90.33.00 1.000.0000 351
3.3.90.39.00 1.000.0000 2.322
3.3.90.93.00 1.000.0000 9.264

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 115.172
3.3.90.36.00 1.000.0000 7.758
3.3.90.39.00 1.000.0000 55.970

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 78.096
3.3.90.39.00 1.000.0000 193.978

03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.91.13.00 1.000.0000 1.321

3.3.90.36.00 1.000.0000 6.467
3.3.90.39.00 1.000.0000 18.821
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.726

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.199
3.3.90.33.00 1.000.0000 4.666
3.3.90.36.00 1.000.0000 393
3.3.90.92.00 1.000.0000 3.551
3.3.90.93.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.960
3.3.90.39.00 1.000.0000 16.655

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 4.657
3.3.90.39.00 1.000.0000 180

04.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 Controladoria Geral do Município
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 1.953

3.3.90.36.00 1.000.0000 7.050
3.3.90.39.00 1.000.0000 6.021
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.826

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 1.100
3.3.90.33.00 1.000.0000 1.666
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 16.089
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 14.749

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 3.755
3.3.90.39.00 1.000.0000 1.833

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 22.174

3.1.91.13.00 1.000.0000 2.967
3.3.90.36.00 1.000.0000 61.984
3.3.90.39.00 1.000.0000 139.675
3.3.90.49.00 1.000.0000 8.029

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 12.130
3.3.90.33.00 1.000.0000 6.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 35.584
3.3.90.92.00 1.000.0000 812
3.3.90.93.00 1.000.0000 8.387

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 371.313
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 91.665

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 25.090
3.3.90.39.00 1.000.0000 40.227

06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 5.592

3.3.90.36.00 1.000.0000 2.925
3.3.90.39.00 1.000.0000 32.879
3.3.90.49.00 1.000.0000 548

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.185
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.333
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.200
3.3.90.39.00 1.000.0000 134
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3.3.90.93.00 1.000.0000 34.541

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.409
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.788
3.3.90.39.00 1.000.0000 24.897

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 14.349
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.267

19.126.0070.2.031 Atualização e Aquisição Licenças Parque Tcno 3.3.90.39.00 1.000.0000 246.950

19.126.0070.2.036 Aquis., Atual. e Suporte Sistemas Informatizados 3.3.90.39.00 1.000.0000 6.950

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 14.653

3.1.90.96.00 1.000.0000 13.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.400
3.3.90.39.00 1.000.0000 82.083
3.3.90.49.00 1.000.0000 441

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.099
3.3.90.33.00 1.000.0000 975
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.298

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.205
3.3.90.39.00 1.000.0000 52.056

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 27.803
3.3.90.39.00 1.000.0000 38.505

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.02.00 Fundo de Modernização da Adm. Tributária - FMT
04.123.0090.2.284 Desenvolvimento da Administração Fazendária 3.3.90.36.00 1.000.0000 726

3.3.90.39.00 1.000.0000 26.320

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 24.496

3.1.90.16.00 1.000.0000 2.162
3.1.90.94.00 1.000.0000 752
3.3.90.36.00 1.000.0000 6.175
3.3.90.39.00 1.000.0000 84.300

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 8.139
3.3.90.33.00 1.000.0000 4.100
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.324
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.768

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 17.760
3.3.90.36.00 1.000.0000 9.386
3.3.90.39.00 1.000.0000 38.564

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 32.202
3.3.90.39.00 1.000.0000 4.353

15.451.0050.2.050 Construção, Reforma Ampl. Prédios Administrativos 4.4.90.51.00 1.000.0000 1.738

15.451.0100.2.051 Controle e Gerenciamento de Obras e Projetos 3.3.90.39.00 1.000.0000 11.000

15.451.0100.2.053 Urbaniz., Ampl., Revital. e Melhoria Vias Públicas 4.4.90.51.00 1.000.0000 227.779
1.000.0142 3.497
1.000.0228 13.873
1.000.0231 100.000

4.4.90.92.00 1.000.0000 8.293

15.451.0100.2.055 Recuperação e Urbanização de Áreas Degradadas 3.3.90.39.00 1.000.0185 4.877
1.000.0186 9.213

4.4.90.51.00 1.000.0000 141.989
1.000.0187 317.765

15.451.0100.2.056 Manut., Reforma, Adeq. Ampl. Sist. Equip. Públicos 4.4.90.51.00 1.000.0000 2.791
4.4.90.92.00 1.000.0000 91.299

15.451.0140.2.049 Construção, Reforma Ampliação Equip. Esporte Lazer 4.4.90.51.00 1.000.0191 11.000

15.451.0140.2.049 Construção, Reforma Ampliação Equip. Esporte Lazer 4.4.90.92.00 1.000.0000 4.125

15.451.0230.2.048 Construção, Reforma e Ampl. Equip. Assist. Social 4.4.90.51.00 1.000.0000 7.669

15.451.0420.2.047 Estabilização de Encostas 4.4.90.51.00 1.000.0000 525.569
1.000.0234 215.575
1.000.0236 320.000

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 24.685
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3.3.90.36.00 1.000.0000 900
3.3.90.39.00 1.000.0000 103.643
3.3.90.49.00 1.000.0000 2.570

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 6.853
3.3.90.33.00 1.000.0000 1.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 1.442
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 71.651
3.3.90.36.00 1.000.0000 8.008
3.3.90.39.00 1.000.0000 60.564

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 142.689
3.3.90.39.00 1.000.0000 245.597

15.452.0100.2.064 Int. Proc. Manut. Vias Asfalt. Galerias e Rede Púb 3.3.90.30.00 1.000.0000 2.226

15.452.0100.2.066 Intensificar e Modernizar a Gestão de Necrópolis 3.3.90.39.00 1.000.0000 63.357

15.452.0100.2.070 Implantar e Intensif. Manutenção Áreas Verdes 3.3.90.39.00 1.000.0000 85.559

15.452.0110.1.062 Ampliar a Coleta Seletiva 3.3.90.30.00 1.000.0000 19.987

15.452.0110.2.069 Intensificar a Limpeza Pública 3.3.90.34.00 1.000.0000 7.581
3.3.90.39.00 1.000.0000 299.061
3.3.90.92.00 1.000.0000 1.697

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 4.399

3.1.90.16.00 1.000.0000 5.395
3.1.90.94.00 1.000.0000 861
3.3.90.36.00 1.000.0000 1.186
3.3.90.39.00 1.000.0000 45.597
3.3.90.49.00 1.000.0000 2.043

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 2.156
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 9.453
3.3.90.93.00 1.000.0000 2.496

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 10.918
3.3.90.39.00 1.000.0000 993

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 32.380
3.3.90.39.00 1.000.0000 40.250

13.392.0130.2.074 Manter, Prom. Div. Lei Inc. Cultura "Chico Prego" 3.3.50.41.00 1.000.0000 500.871

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.101.0000 1.746

3.3.90.30.00 1.101.0000 4.073
3.3.90.33.00 1.101.0000 2.050
3.3.90.39.00 1.101.0000 98.288
3.3.90.93.00 1.101.0000 2.957

12.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.101.0000 42.205
3.3.90.36.00 1.101.0000 897
3.3.90.39.00 1.101.0000 23.663

12.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.101.0000 14.380
3.3.90.39.00 1.101.0000 70.952

12.122.0160.2.090 Garantir as Atividades dos CMES, CAE e CACS-FUNDEB 3.3.90.36.00 1.101.0000 4.978
4.4.90.52.00 1.101.0000 3.000

12.361.0150.2.083 Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem 3.3.90.34.00 1.101.0000 1.987.787
3.3.90.39.00 1.101.0000 432.275

1.199.0000 1.686

12.361.0150.2.085 Transporte Escolar 3.3.90.39.00 1.101.0000 693.393
3.3.90.93.00 1.101.0000 308.761

12.361.0150.2.088 Alimentação Escolar 3.3.90.30.00 1.199.0000 269.099
3.3.90.34.00 1.101.0000 941.995
3.3.90.92.00 1.199.0000 1.500

12.361.0160.2.091 Descentralização de Recursos Financeiros 3.3.50.43.00 1.101.0000 222.234
3.3.90.39.00 1.101.0000 1.000
4.4.50.42.00 1.101.0000 51.708

12.361.0170.2.093 Implant. e Implement. Infraestrutura Tecnológica 3.3.90.39.00 1.101.0000 210.500
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12.361.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.102.0000 13.242
3.3.90.39.00 1.101.0000 361.000

1.102.0000 655.057
3.3.90.92.00 1.199.0000 1.000
3.3.90.93.00 1.101.0000 5.922

1.102.0000 1.683
1.199.0000 1.161

12.365.0150.2.083 Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem 3.3.90.30.00 1.101.0000 6.330
3.3.90.36.00 1.101.0000 9.819
3.3.90.39.00 1.101.0000 188.154

1.199.0000 1.058
4.4.90.52.00 1.101.0000 1.161

12.365.0150.2.087 Const., Imp. Ampl., Refor. Manut. UE Administração 4.4.90.51.00 1.101.0000 304.510
4.4.90.92.00 1.199.0000 12.541

12.365.0150.2.088 Alimentação Escolar 3.3.90.30.00 1.199.0000 172.830
3.3.90.34.00 1.101.0000 959.054
3.3.90.39.00 1.101.0000 933
3.3.90.92.00 1.199.0000 2.465

12.365.0160.2.089 Formação dos Profissionais da Educação 3.3.90.14.00 1.101.0000 1.000
3.3.90.33.00 1.101.0000 1.000

12.365.0160.2.091 Descentralização de Recursos Financeiros 3.3.50.43.00 1.101.0000 138.607
4.4.50.42.00 1.101.0000 32.202

12.365.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.102.0000 26.350
3.3.90.39.00 1.101.0000 136.745

1.102.0000 189.222
3.3.90.92.00 1.199.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.102.0000 10.000

12.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.101.0000 37.420
3.1.90.94.00 1.101.0000 9.699
3.1.90.96.00 1.101.0000 23.820
3.3.90.39.00 1.101.0000 1.826.000
3.3.90.49.00 1.101.0000 389.348

12.361.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.102.0000 9.692

3.1.90.11.00 1.101.0000 10.367
1.102.0000 35.286

3.1.90.13.00 1.102.0000 55.553
3.1.90.16.00 1.101.0000 21.657

1.102.0000 8.531
3.1.90.94.00 1.102.0000 3.287

1.103.0000 1.950
3.1.91.92.00 1.199.0000 2.062

12.365.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.102.0000 90.646
3.1.90.11.00 1.102.0000 3.709
3.1.90.13.00 1.102.0000 37.550
3.1.90.16.00 1.102.0000 10.000
3.1.90.94.00 1.102.0000 5.000

1.103.0000 1.137

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 7.824

3.1.90.16.00 1.201.0000 196.170
3.1.90.94.00 1.201.0000 18.824
3.1.90.96.00 1.201.0000 17.513
3.3.90.39.00 1.201.0000 2.119.884
3.3.90.49.00 1.201.0000 10.000

10.305.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.203.0000 570.000
3.1.90.16.00 1.201.0000 19.810

10.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.201.0000 2.000
3.3.90.30.00 1.201.0000 24.190
3.3.90.33.00 1.201.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.201.0000 68.982
3.3.90.92.00 1.201.0000 15.900
3.3.90.93.00 1.201.0000 30.703
4.4.90.52.00 1.201.0000 5.000

10.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.201.0000 1.048.623
3.3.90.36.00 1.201.0000 3.091
3.3.90.39.00 1.201.0000 262.098
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3.3.90.92.00 1.201.0000 8.282
3.3.90.93.00 1.201.0000 6.048

10.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.201.0000 128.784
3.3.90.39.00 1.201.0000 131.448

10.126.0220.1.098 Estuturar Operac. a Tecnologia Informação da Sesa 3.3.90.39.00 1.201.0000 6.271
3.3.90.93.00 1.201.0000 10.000

10.128.0220.2.120 Capacitar e Formar Recursos Humanos da SESA 3.3.90.14.00 1.201.0000 8.936
3.3.90.33.00 1.201.0000 12.950

10.301.0180.2.101 Ofer. Pop. Serv. Ações Saúde Ateção Básica PPA 3.3.90.48.00 1.201.0000 18.855

10.301.0180.2.100 Ofer. Pop. Ac. Qual. Serv. Ações Aten. Básica-PMAQ 3.3.90.30.00 1.203.0000 492.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 402.000

10.301.0180.2.103 Ampliar Acesso dos Munícipes Ações Odontologia 3.3.90.30.00 1.203.0000 593.000
3.3.90.32.00 1.203.0000 114.000
4.4.90.52.00 1.203.0000 10.000

10.301.0180.2.104 Ampliar Cobertura de Equipes de ACS 3.3.90.30.00 1.203.0000 127.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 170.000

10.301.0180.2.105 Ampliar a Cobertura de ESF 3.3.90.39.00 1.203.0000 198.000
4.4.90.52.00 1.203.0000 2.000

10.301.0180.2.106 Melh. Ampl. Estrut. Física Serv. Aten. Prim. Saúde 4.4.90.51.00 1.203.0000 382.000
4.4.90.52.00 1.201.0000 358.300

1.203.0000 177.000

10.302.0190.2.107 Manter os Serviços da Rede Especializada 3.3.50.39.00 1.203.0000 10.000
3.3.90.30.00 1.201.0000 25.200
3.3.90.39.00 1.201.0000 582.023
3.3.90.93.00 1.201.0000 16.620

10.303.0190.2.108 Manter e Ampliar o Sist. Apoio Diag. e Terapêutico 3.3.90.39.00 1.201.0000 463.218
3.3.90.92.00 1.203.0000 1.000

10.302.0190.2.109 Ampl. Melh. Estrut. Física Serv. Espec. Saúde 4.4.90.51.00 1.203.0000 500.000
4.4.90.52.00 1.203.0000 2.000

10.302.0190.2.096 Ampliar a Oferta de Atendimento Psicossocial 3.3.90.39.00 1.203.0000 290.000

10.302.0190.1.097 Ampliar e Manter Oferta Serv. Odontologia Espec. 3.3.90.30.00 1.203.0000 115.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 5.000

10.303.0210.2.117 Ampliar Qual. Acesso Medicam. Essenc. Qual Seg. Ef 3.3.90.30.00 1.201.0000 116.994
3.3.90.32.00 1.201.0000 75.895

10.303.0210.2.118 Manter Distrib. Materiais Médicos Hosp. Rede Serv. 3.3.90.30.00 1.203.0000 1.281.000
3.3.90.32.00 1.203.0000 2.000

10.304.0200.2.112 Executar e Monitorar as Ações de Vig. Sanitária 3.3.90.39.00 1.203.0000 205.000

10.305.0200.2.110 Executar e Monitorar as Ações de Vig. Ambiental 3.3.90.30.00 1.203.0000 880.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 265.000

10.305.0200.2.111 Executar e Monitorar as Ações Vig. Epidemiológica 3.3.90.39.00 1.203.0000 25.000

10.305.0200.2.115 Incentivar Ações do Programa Nacional de DST/AIDS 3.3.90.92.00 1.203.0000 5.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social
08.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.000.0000 69.437

3.1.90.13.00 1.000.0000 3.199
3.1.90.16.00 1.000.0000 45.360
3.3.90.36.00 1.000.0000 24.273
3.3.90.39.00 1.000.0000 203.310
3.3.90.49.00 1.000.0000 14.896

08.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 12.871
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.333
3.3.90.39.00 1.000.0000 2.033
3.3.90.93.00 1.000.0000 10.420

08.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 99.705
3.3.90.39.00 1.000.0000 66.325

08.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 94.347
3.3.90.39.00 1.000.0000 61.306

08.244.0250.2.140 Estruturar e Manter os Conselhos Tutelares 3.3.90.14.00 1.000.0000 2.214

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02.00 Fundo Munic. Assistência Social
08.244.0230.2.127 Desenv. Ações de Segurança Alimentar e Nutricional 3.3.90.39.00 1.000.0000 100.137

08.244.0230.2.128 Desenv. Ações Gestão Atend. Benef. Event. Assist. 3.3.90.39.00 1.000.0000 68.553
3.3.90.48.00 1.000.0000 6.160



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 194

08.244.0240.2.132 Des. e Ampliar Serv. Cont. PSE Alta Complexidade 3.3.90.30.00 1.000.0000 24.179
3.3.90.39.00 1.000.0000 5.356

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 15.356

3.1.90.96.00 1.000.0000 11.102
3.3.90.36.00 1.000.0000 11.305
3.3.90.39.00 1.000.0000 71.497
3.3.90.49.00 1.000.0000 616

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.548
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 113.467
3.3.90.39.00 1.000.0000 12.125

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 59.765
3.3.90.39.00 1.000.0000 41.530

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 2.181

3.1.90.16.00 1.000.0000 4.382
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.600
3.3.90.39.00 1.000.0000 17.130
3.3.90.49.00 1.000.0000 795

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 9.628
3.3.90.30.00 1.000.0000 8.011
3.3.90.33.00 1.000.0000 3.333
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 13.085
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 12.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 10.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 30.981

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 8.720
3.3.90.39.00 1.000.0000 13.317

23.691.0300.1.177 Assessoria e Apoio a Assoc. e Grupos Produtivos 3.3.50.43.00 1.000.0000 124.933

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO
16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.3.90.36.00 1.000.0000 23.666

3.3.90.39.00 1.000.0000 118.498
3.3.90.49.00 1.000.0000 671

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 12.514

3.1.90.16.00 1.000.0000 24.660
3.3.90.36.00 1.000.0000 18.162
3.3.90.39.00 1.000.0000 44.234

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.02.00 Fundo de Direitos Difusos
14.422.0350.2.203 Atendimento e Orientações ao Consumidor 3.3.90.39.00 1.000.0000 3.027

4.4.90.52.00 1.000.0000 2.250

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
18.01.00 Secretaria de Habitação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 3.400

3.1.90.16.00 1.000.0000 8.131
3.3.90.36.00 1.000.0000 6.433
3.3.90.39.00 1.000.0000 19.909
3.3.90.49.00 1.000.0000 548

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 14.235

3.1.90.94.00 1.000.0000 999
3.1.90.96.00 1.000.0000 99.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 66.737
3.3.90.39.00 1.000.0000 219.915
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3.3.90.49.00 1.000.0000 600

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.02.00 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
06.182.0420.2.235 Prevenção e Gerenciamento de Riscos 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.205

3.3.90.32.00 1.000.0000 206.800

06.182.0420.2.236 Atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos 3.3.90.39.00 1.000.0000 15.000
1.000.0159 1.813

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 4.228

3.3.90.36.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 20.074
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.938

21.00.00 SEC. ESPECIAL AGRIC, AGROT, AQUIC. E PESCA
21.02.00 Fundo Municipal de Desenvolv. Rural Sustentável
20.608.0440.2.249 Fomentar e Fortalecer Ativ. Agrícola no Município 3.3.90.39.00 1.000.0000 5.000

4.4.90.52.00 1.000.0000 5.000

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 4.070

3.3.90.36.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 28.131
3.3.90.49.00 1.000.0000 2.000

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 8.472
3.3.90.33.00 1.000.0000 1.666
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 7.339
4.4.90.52.00 1.000.0000 10.000

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 3.053

3.3.90.36.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 36.464
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.000

TOTAL 32.828.362

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO
02.01.00 Coordenadoria de Governo
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 139.200

3.1.90.13.00 1.000.0000 36.700

03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 464.600

3.1.90.13.00 1.000.0000 20.600

04.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 Controladoria Geral do Município
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 18.600

3.1.90.13.00 1.000.0000 2.000

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 448.100

3.1.90.13.00 1.000.0000 30.200

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.39.00 1.000.0000 90.700

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.93.00 1.000.0000 54.000

06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 109.700

LEIA-SE:

CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO
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07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 1.220.700

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 125.800

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 183.900

3.1.90.16.00 1.000.0000 11.700

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 137.000

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.101.0000 1.300

3.1.90.11.00 1.101.0000 979.900
3.1.90.16.00 1.101.0000 80.400
3.3.90.36.00 1.101.0000 112.500

12.361.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.101.0000 1.083.800
1.103.0000 1.744.600

3.1.90.11.00 1.103.0000 6.137.200
3.1.90.13.00 1.101.0000 131.800
3.1.90.16.00 1.103.0000 125.500

12.365.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.101.0000 206.000
1.103.0000 1.200.000

3.1.90.11.00 1.101.0000 261.800
1.103.0000 3.665.900

3.1.90.13.00 1.101.0000 30.300
1.103.0000 206.700

3.1.90.16.00 1.103.0000 59.500

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.201.0000 529.700

3.1.90.13.00 1.201.0000 507.400
3.3.90.36.00 1.201.0000 28.000

10.301.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 424.200
3.1.90.11.00 1.201.0000 2.047.000

1.203.0000 1.070.000
3.1.90.16.00 1.201.0000 712.700

10.302.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 664.400
3.1.90.11.00 1.201.0000 1.719.300
3.1.90.16.00 1.201.0000 661.200

10.305.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 500
3.1.90.11.00 1.201.0000 403.000

10.302.0190.2.107 Manter os Serviços da Rede Especializada 3.3.90.39.00 1.203.0000 2.853.000

10.303.0190.2.108 Manter e Ampliar o Sist. Apoio Diag. e Terapêutico 3.3.90.39.00 1.203.0000 2.800.000

10.303.0210.2.117 Ampliar Qual. Acesso Medicam. Essenc. Qual Seg. Ef 3.3.90.30.00 1.203.0000 100.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social
08.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 235.100

3.1.90.16.00 1.301.0000 10.000

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 164.700

3.1.90.16.00 1.000.0000 27.800

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 27.200

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO
16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 531.400

3.1.90.13.00 1.000.0000 9.300
3.1.90.16.00 1.000.0000 41.700

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania
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04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 221.200

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
18.01.00 Secretaria de Habitação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 16.700

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.000.0000 6.100

3.1.90.11.00 1.000.0000 292.700
3.1.90.13.00 1.000.0000 900

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 4.600

3.1.90.16.00 1.000.0000 3.000

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 21.900

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.000.0000 38.400

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger
28.841.0000.3.001 Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública 3.2.91.21.00 1.000.0000 1.000

28.846.0000.3.003 Pagamentos de Sentenças Judiciárias 3.3.90.47.00 1.000.0000 143.800

TOTAL 35.438.600

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

02.00.00 COORDENADORIA DE GOVERNO
02.01.00 Coordenadoria de Governo
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 31.174

3.1.90.96.00 1.000.0000 17.018
3.3.90.36.00 1.000.0000 9.153
3.3.90.39.00 1.000.0000 55.216

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 9.620
3.3.90.30.00 1.000.0000 4.495
3.3.90.33.00 1.000.0000 351
3.3.90.39.00 1.000.0000 3.805
3.3.90.93.00 1.000.0000 9.264

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 115.172
3.3.90.36.00 1.000.0000 7.758
3.3.90.39.00 1.000.0000 59.074

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 78.096
3.3.90.39.00 1.000.0000 193.978

03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.91.13.00 1.000.0000 1.321

3.3.90.36.00 1.000.0000 6.467
3.3.90.39.00 1.000.0000 18.821
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.726

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.199
3.3.90.33.00 1.000.0000 4.666
3.3.90.36.00 1.000.0000 393
3.3.90.92.00 1.000.0000 3.551
3.3.90.93.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.960
3.3.90.39.00 1.000.0000 16.655

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 4.657
3.3.90.39.00 1.000.0000 180

04.00.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
04.01.00 Controladoria Geral do Município
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 1.953

3.1.90.96.00 1.000.0000 63.306
3.3.90.36.00 1.000.0000 7.050
3.3.90.39.00 1.000.0000 6.021
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.826

CRÉDITO SUPLEMENTAR     -     ANEXO II     -     ANULAÇÃO
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04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 1.100
3.3.90.33.00 1.000.0000 1.666
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 16.089
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 14.749

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 3.755
3.3.90.39.00 1.000.0000 1.833

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 22.174

3.1.90.96.00 1.000.0000 7.720
3.1.91.13.00 1.000.0000 2.967
3.3.90.36.00 1.000.0000 61.984
3.3.90.39.00 1.000.0000 139.675
3.3.90.49.00 1.000.0000 8.029

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 12.130
3.3.90.33.00 1.000.0000 6.666
3.3.90.92.00 1.000.0000 812
3.3.90.93.00 1.000.0000 8.387

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 371.313
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 99.585

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 25.090
3.3.90.39.00 1.000.0000 40.227

06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 5.592

3.3.90.36.00 1.000.0000 2.925
3.3.90.39.00 1.000.0000 32.879
3.3.90.49.00 1.000.0000 548

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.185
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.333
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.200
3.3.90.39.00 1.000.0000 45.323
3.3.90.93.00 1.000.0000 34.541

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.409
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.788
3.3.90.39.00 1.000.0000 24.897

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 14.349
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.267

19.126.0070.2.031 Atualização e Aquisição Licenças Parque Tcno 3.3.90.39.00 1.000.0000 246.950

19.126.0070.2.036 Aquis., Atual. e Suporte Sistemas Informatizados 3.3.90.39.00 1.000.0000 6.950

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 14.653

3.1.90.96.00 1.000.0000 13.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.400
3.3.90.39.00 1.000.0000 82.083
3.3.90.49.00 1.000.0000 441

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.099
3.3.90.33.00 1.000.0000 975
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.298

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.205
3.3.90.39.00 1.000.0000 52.056

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 27.803
3.3.90.39.00 1.000.0000 38.505

07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.02.00 Fundo de Modernização da Adm. Tributária - FMT
04.123.0090.2.284 Desenvolvimento da Administração Fazendária 3.3.90.36.00 1.000.0000 726

3.3.90.39.00 1.000.0000 26.320

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 24.496

3.1.90.16.00 1.000.0000 2.162



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 199

3.1.90.94.00 1.000.0000 752
3.3.90.36.00 1.000.0000 6.175
3.3.90.39.00 1.000.0000 84.300

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 8.139
3.3.90.33.00 1.000.0000 4.100
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.324
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.768

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 17.760
3.3.90.36.00 1.000.0000 9.386
3.3.90.39.00 1.000.0000 50.610

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 32.202
3.3.90.39.00 1.000.0000 4.353

15.451.0050.2.050 Construção, Reforma Ampl. Prédios Administrativos 4.4.90.51.00 1.000.0000 1.738

15.451.0100.2.051 Controle e Gerenciamento de Obras e Projetos 3.3.90.39.00 1.000.0000 11.000

15.451.0100.2.053 Urbaniz., Ampl., Revital. e Melhoria Vias Públicas 4.4.90.51.00 1.000.0000 227.779
1.000.0142 3.497
1.000.0228 13.873
1.000.0231 100.000
1.000.0243 8.911

4.4.90.92.00 1.000.0000 8.293

15.451.0100.2.055 Recuperação e Urbanização de Áreas Degradadas 3.3.90.39.00 1.000.0185 4.877
1.000.0186 9.213

4.4.90.51.00 1.000.0000 141.989
1.000.0187 317.765

15.451.0100.2.056 Manut., Reforma, Adeq. Ampl. Sist. Equip. Públicos 4.4.90.51.00 1.000.0000 2.791
4.4.90.92.00 1.000.0000 91.299

15.451.0140.2.049 Construção, Reforma Ampliação Equip. Esporte Lazer 4.4.90.51.00 1.000.0191 11.000

15.451.0140.2.049 Construção, Reforma Ampliação Equip. Esporte Lazer 4.4.90.92.00 1.000.0000 4.125

15.451.0230.2.048 Construção, Reforma e Ampl. Equip. Assist. Social 4.4.90.51.00 1.000.0000 7.669

15.451.0420.2.047 Estabilização de Encostas 4.4.90.51.00 1.000.0000 525.569
1.000.0234 215.575
1.000.0236 320.000

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 24.685

3.3.90.36.00 1.000.0000 900
3.3.90.39.00 1.000.0000 103.643
3.3.90.49.00 1.000.0000 2.570

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 6.853
3.3.90.33.00 1.000.0000 1.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 1.442
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 71.651
3.3.90.36.00 1.000.0000 8.008
3.3.90.39.00 1.000.0000 90.207

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 142.689
3.3.90.39.00 1.000.0000 245.597

15.452.0100.2.064 Int. Proc. Manut. Vias Asfalt. Galerias e Rede Púb 3.3.90.30.00 1.000.0000 2.226

15.452.0100.2.066 Intensificar e Modernizar a Gestão de Necrópolis 3.3.90.39.00 1.000.0000 63.357

15.452.0100.2.070 Implantar e Intensif. Manutenção Áreas Verdes 3.3.90.39.00 1.000.0000 134.959

15.452.0110.1.062 Ampliar a Coleta Seletiva 3.3.90.30.00 1.000.0000 19.987

15.452.0110.2.069 Intensificar a Limpeza Pública 3.3.90.34.00 1.000.0000 7.581
3.3.90.39.00 1.000.0000 299.061
3.3.90.92.00 1.000.0000 1.697

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 4.399

3.1.90.16.00 1.000.0000 5.395
3.1.90.94.00 1.000.0000 861
3.3.90.36.00 1.000.0000 1.186
3.3.90.39.00 1.000.0000 45.597
3.3.90.49.00 1.000.0000 2.043

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
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3.3.90.30.00 1.000.0000 2.156
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 9.453
3.3.90.93.00 1.000.0000 2.496

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 10.918
3.3.90.39.00 1.000.0000 2.430

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 32.380
3.3.90.39.00 1.000.0000 73.433

13.392.0130.2.074 Manter, Prom. Div. Lei Inc. Cultura "Chico Prego" 3.3.50.41.00 1.000.0000 500.871

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.101.0000 1.746

3.3.90.30.00 1.101.0000 4.073
3.3.90.33.00 1.101.0000 2.050
3.3.90.39.00 1.101.0000 124.451
3.3.90.93.00 1.101.0000 2.957

12.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.101.0000 42.205
3.3.90.36.00 1.101.0000 2.091
3.3.90.39.00 1.101.0000 23.663

12.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.101.0000 14.380
3.3.90.39.00 1.101.0000 70.952

12.122.0160.2.090 Garantir as Atividades dos CMES, CAE e CACS-FUNDEB 3.3.90.36.00 1.101.0000 4.978
4.4.90.52.00 1.101.0000 3.000

12.361.0150.2.083 Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem 3.3.90.34.00 1.101.0000 1.987.787
3.3.90.39.00 1.101.0000 432.275

1.199.0000 1.686

12.361.0150.2.085 Transporte Escolar 3.3.90.39.00 1.101.0000 693.393
3.3.90.93.00 1.101.0000 308.761

12.361.0150.2.088 Alimentação Escolar 3.3.90.30.00 1.199.0000 269.099
3.3.90.34.00 1.101.0000 941.995
3.3.90.92.00 1.199.0000 1.500

12.361.0160.2.091 Descentralização de Recursos Financeiros 3.3.50.43.00 1.101.0000 222.234
3.3.90.39.00 1.101.0000 1.000
4.4.50.42.00 1.101.0000 51.708

12.361.0170.2.093 Implant. e Implement. Infraestrutura Tecnológica 3.3.90.39.00 1.101.0000 210.500

12.361.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.102.0000 13.242
3.3.90.39.00 1.101.0000 467.000

1.102.0000 655.057
3.3.90.92.00 1.199.0000 1.000
3.3.90.93.00 1.101.0000 5.922

1.102.0000 1.683
1.199.0000 1.161

12.365.0150.2.083 Ações Pedagógicas e Adm. com Foco na Aprendizagem 3.3.90.30.00 1.101.0000 6.330
3.3.90.36.00 1.101.0000 9.819
3.3.90.39.00 1.101.0000 188.154

1.199.0000 1.058
4.4.90.52.00 1.101.0000 1.161

12.365.0150.2.087 Const., Imp. Ampl., Refor. Manut. UE Administração 4.4.90.51.00 1.101.0000 304.510
4.4.90.92.00 1.199.0000 12.541

12.365.0150.2.088 Alimentação Escolar 3.3.90.30.00 1.199.0000 172.830
3.3.90.34.00 1.101.0000 959.054
3.3.90.39.00 1.101.0000 933
3.3.90.92.00 1.199.0000 2.465

12.365.0160.2.089 Formação dos Profissionais da Educação 3.3.90.14.00 1.101.0000 1.000
3.3.90.33.00 1.101.0000 1.000

12.365.0160.2.091 Descentralização de Recursos Financeiros 3.3.50.43.00 1.101.0000 138.607
4.4.50.42.00 1.101.0000 32.202

12.365.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.36.00 1.102.0000 26.350
3.3.90.39.00 1.101.0000 482.600

1.102.0000 189.222
3.3.90.92.00 1.199.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.102.0000 10.000

12.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.101.0000 37.420
3.1.90.94.00 1.101.0000 9.699
3.1.90.96.00 1.101.0000 23.820
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3.3.90.39.00 1.101.0000 1.826.000
3.3.90.49.00 1.101.0000 389.348

12.361.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.102.0000 9.692

3.1.90.11.00 1.101.0000 10.367
1.102.0000 35.286

3.1.90.13.00 1.102.0000 55.553
3.1.90.16.00 1.101.0000 21.657

1.102.0000 8.531
3.1.90.94.00 1.102.0000 3.287

1.103.0000 1.950
3.1.91.92.00 1.199.0000 2.062

12.365.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.102.0000 90.646
3.1.90.11.00 1.102.0000 3.709
3.1.90.13.00 1.102.0000 37.550
3.1.90.16.00 1.102.0000 10.000
3.1.90.94.00 1.102.0000 5.000

1.103.0000 1.137

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.201.0000 7.824

3.1.90.16.00 1.201.0000 196.170
3.1.90.94.00 1.201.0000 18.824
3.1.90.96.00 1.201.0000 17.513
3.3.90.39.00 1.201.0000 2.119.884
3.3.90.49.00 1.201.0000 10.000

10.305.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.11.00 1.203.0000 570.000
3.1.90.16.00 1.201.0000 19.810

10.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.201.0000 2.000
3.3.90.30.00 1.201.0000 24.190
3.3.90.33.00 1.201.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.201.0000 80.895
3.3.90.92.00 1.201.0000 15.900
3.3.90.93.00 1.201.0000 30.703
4.4.90.52.00 1.201.0000 5.000

10.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.201.0000 1.048.623
3.3.90.36.00 1.201.0000 3.091
3.3.90.39.00 1.201.0000 285.066
3.3.90.92.00 1.201.0000 8.282
3.3.90.93.00 1.201.0000 6.048

10.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.201.0000 128.784
3.3.90.39.00 1.201.0000 131.448

10.126.0220.1.098 Estuturar Operac. a Tecnologia Informação da Sesa 3.3.90.39.00 1.201.0000 6.271
3.3.90.93.00 1.201.0000 10.000

10.128.0220.2.120 Capacitar e Formar Recursos Humanos da SESA 3.3.90.14.00 1.201.0000 8.936
3.3.90.33.00 1.201.0000 12.950

10.301.0180.2.101 Ofer. Pop. Serv. Ações Saúde Ateção Básica PPA 3.3.90.48.00 1.201.0000 18.855

10.301.0180.2.100 Ofer. Pop. Ac. Qual. Serv. Ações Aten. Básica-PMAQ 3.3.90.30.00 1.203.0000 492.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 402.000

10.301.0180.2.103 Ampliar Acesso dos Munícipes Ações Odontologia 3.3.90.30.00 1.203.0000 593.000
3.3.90.32.00 1.203.0000 114.000
4.4.90.52.00 1.203.0000 10.000

10.301.0180.2.104 Ampliar Cobertura de Equipes de ACS 3.3.90.30.00 1.203.0000 127.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 170.000

10.301.0180.2.105 Ampliar a Cobertura de ESF 3.3.90.39.00 1.203.0000 198.000
4.4.90.52.00 1.203.0000 2.000

10.301.0180.2.106 Melh. Ampl. Estrut. Física Serv. Aten. Prim. Saúde 4.4.90.51.00 1.201.0000 358.300
1.203.0000 382.000

4.4.90.52.00 1.203.0000 177.000

10.302.0190.2.107 Manter os Serviços da Rede Especializada 3.3.50.39.00 1.201.0000 1.000
3.3.50.39.00 1.203.0000 10.000
3.3.90.30.00 1.201.0000 25.200
3.3.90.39.00 1.201.0000 582.023
3.3.90.93.00 1.201.0000 16.620

10.302.0190.2.109 Ampl. Melh. Estrut. Física Serv. Espec. Saúde 4.4.90.51.00 1.201.0000 1.785
4.4.90.51.00 1.203.0000 500.000
4.4.90.52.00 1.203.0000 2.000
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10.302.0190.2.096 Ampliar a Oferta de Atendimento Psicossocial 3.3.90.39.00 1.203.0000 290.000

10.302.0190.1.097 Ampliar e Manter Oferta Serv. Odontologia Espec. 3.3.90.30.00 1.203.0000 115.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 5.000

10.303.0190.2.108 Manter e Ampliar o Sist. Apoio Diag. e Terapêutico 3.3.90.39.00 1.201.0000 463.218
3.3.90.92.00 1.203.0000 1.000

10.303.0210.2.117 Ampliar Qual. Acesso Medicam. Essenc. Qual Seg. Ef 3.3.90.30.00 1.201.0000 128.794
3.3.90.32.00 1.201.0000 75.895

10.303.0210.2.118 Manter Distrib. Materiais Médicos Hosp. Rede Serv. 3.3.90.30.00 1.203.0000 1.281.000
3.3.90.32.00 1.203.0000 2.000

10.304.0200.2.112 Executar e Monitorar as Ações de Vig. Sanitária 3.3.90.39.00 1.203.0000 205.000

10.305.0200.2.110 Executar e Monitorar as Ações de Vig. Ambiental 3.3.90.30.00 1.203.0000 880.000
3.3.90.39.00 1.203.0000 265.000

10.305.0200.2.111 Executar e Monitorar as Ações Vig. Epidemiológica 3.3.90.39.00 1.203.0000 25.000

10.305.0200.2.115 Incentivar Ações do Programa Nacional de DST/AIDS 3.3.90.92.00 1.203.0000 5.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social
08.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.04.00 1.000.0000 69.437

3.1.90.11.00 1.301.0000 10.000
3.1.90.13.00 1.000.0000 3.199
3.1.90.16.00 1.000.0000 45.360
3.1.90.96.00 1.000.0000 15.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 24.273
3.3.90.39.00 1.000.0000 203.310
3.3.90.49.00 1.000.0000 14.896

08.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 12.871
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.333
3.3.90.39.00 1.000.0000 2.033
3.3.90.93.00 1.000.0000 10.420

08.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 259.850
3.3.90.39.00 1.000.0000 108.461

08.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 94.347
3.3.90.39.00 1.000.0000 61.306

08.244.0250.2.140 Estruturar e Manter os Conselhos Tutelares 3.3.90.14.00 1.000.0000 2.214

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.02.00 Fundo Munic. Assistência Social
08.244.0230.2.127 Desenv. Ações de Segurança Alimentar e Nutricional 3.3.90.32.00 1.000.0000 15.239

3.3.90.39.00 1.000.0000 107.606

08.244.0230.2.128 Desenv. Ações Gestão Atend. Benef. Event. Assist. 3.3.90.39.00 1.000.0000 110.825
3.3.90.48.00 1.000.0000 6.160

08.244.0240.2.132 Des. e Ampliar Serv. Cont. PSE Alta Complexidade 3.3.90.30.00 1.000.0000 24.179
3.3.90.39.00 1.000.0000 5.356

14.00.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
14.01.00 Secretaria de Meio Ambiente
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 15.356

3.1.90.96.00 1.000.0000 11.102
3.3.90.36.00 1.000.0000 11.305
3.3.90.39.00 1.000.0000 71.497
3.3.90.49.00 1.000.0000 616

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 1.213
3.3.90.33.00 1.000.0000 6.666
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 8.092
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.802

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 113.467
3.3.90.39.00 1.000.0000 19.769

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 59.765
3.3.90.39.00 1.000.0000 41.530

15.00.00 SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
15.01.00 Secretaria de Desenv. Econômico
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 2.181

3.1.90.16.00 1.000.0000 4.382
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.600
3.3.90.39.00 1.000.0000 17.130
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3.3.90.49.00 1.000.0000 795

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 9.628
3.3.90.30.00 1.000.0000 8.011
3.3.90.33.00 1.000.0000 3.333
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 13.630
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 12.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 10.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 30.981

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 8.720
3.3.90.39.00 1.000.0000 13.317

23.691.0300.1.177 Assessoria e Apoio a Assoc. e Grupos Produtivos 3.3.50.43.00 1.000.0000 124.933

16.00.00 SECRETARIA DE DESENV. URBANO
16.01.00 Secretaria de Desenv. Urbano
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.96.00 1.000.0000 4.476

3.3.90.36.00 1.000.0000 23.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 118.498
3.3.90.49.00 1.000.0000 671

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 2.694
3.3.90.33.00 1.000.0000 6.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 10.383
3.3.90.93.00 1.000.0000 5.594

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.882
3.3.90.39.00 1.000.0000 24.937

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 42.600
3.3.90.39.00 1.000.0000 46.514

15.451.0330.2.193 Exp., Mod. Manter Sin.V. Horiz/Vert Pq. Semaforico 4.4.90.51.00 1.000.0000 47.741

15.452.0320.2.189 Fortalec. e Qualif. da Fiscalização e Concessões 3.3.90.39.00 1.000.0000 12.361

15.452.0320.2.192 Desenv. Plano de Alinhamento Viário nos Bairros 3.3.90.39.00 1.000.0000 56.089

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.01.00 Sec. de Direitos Humanos e Cidadania
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 12.514

3.1.90.16.00 1.000.0000 24.660
3.3.90.36.00 1.000.0000 18.162
3.3.90.39.00 1.000.0000 44.234

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 10.179
3.3.90.33.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 12.245
3.3.90.93.00 1.000.0000 5.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 52.196
3.3.90.36.00 1.000.0000 9.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 29.842

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 9.334
3.3.90.39.00 1.000.0000 8.347

14.422.0360.2.198 Promoção Política para Juventude e Protag. Juvenil 4.4.90.52.00 1.000.0000 3.322

14.422.0360.2.201 Prom. Ig. Racial, Div. Relig. Comb. Viol. Dir. Int 4.4.90.52.00 1.000.0218 2.500

14.422.0360.2.202 Prom. Difusa Direitos Hum. Meio Ações Edutativas 3.3.90.39.00 1.000.0225 3.000

17.00.00 SEC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
17.02.00 Fundo de Direitos Difusos
14.422.0350.2.203 Atendimento e Orientações ao Consumidor 3.3.90.39.00 1.000.0000 3.027

4.4.90.52.00 1.000.0000 225

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
18.01.00 Secretaria de Habitação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 3.400

3.1.90.16.00 1.000.0000 8.131
3.1.90.96.00 1.000.0000 15.142
3.3.90.36.00 1.000.0000 6.433
3.3.90.39.00 1.000.0000 19.909
3.3.90.49.00 1.000.0000 548

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 4.696
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3.3.90.30.00 1.000.0000 2.028
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.284
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 4.900

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.609
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 20.267

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 17.776
3.3.90.39.00 1.000.0000 20.053

16.482.0380.2.211 Implantar Unidades Habitacionais 3.3.90.39.00 1.000.0000 47.013

16.482.0390.2.217 Promover a Regularização Fundiária 3.3.90.39.00 1.000.0000 326.994
1.000.0196 33.600

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.16.00 1.000.0000 14.235

3.1.90.94.00 1.000.0000 999
3.1.90.96.00 1.000.0000 99.000
3.3.90.36.00 1.000.0000 66.737
3.3.90.39.00 1.000.0000 219.915
3.3.90.49.00 1.000.0000 600

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.927
3.3.90.33.00 1.000.0000 4.869
3.3.90.36.00 1.000.0000 6.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 4.233
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 17.752

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 17.937
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.812
3.3.90.39.00 1.000.0000 71.283

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 59.090
3.3.90.39.00 1.000.0000 67.039

06.183.0410.2.222 Criação da Guarda Civil Municipal 3.3.90.39.00 1.000.0000 12.705

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.02.00 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
06.182.0420.2.235 Prevenção e Gerenciamento de Riscos 3.3.90.30.00 1.000.0000 1.205

3.3.90.32.00 1.000.0000 206.800

06.182.0420.2.236 Atualizar o Plano Municipal de Redução de Riscos 3.3.90.39.00 1.000.0000 15.000
1.000.0159 1.813

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 4.228

3.3.90.36.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 20.074
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.938

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 9.520
3.3.90.33.00 1.000.0000 1.666
3.3.90.39.00 1.000.0000 8.401

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 11.609
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 17.502

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 7.879

21.00.00 SEC. ESPECIAL AGRIC, AGROT, AQUIC. E PESCA
21.02.00 Fundo Municipal de Desenvolv. Rural Sustentável
20.608.0440.2.249 Fomentar e Fortalecer Ativ. Agrícola no Município 3.3.90.39.00 1.000.0000 5.000

4.4.90.52.00 1.000.0000 5.000

22.00.00 SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER
22.01.00 Sec. de Politicas Públicas da Mulher
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 4.070

3.1.90.96.00 1.000.0000 15.373
3.3.90.36.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 28.131
3.3.90.49.00 1.000.0000 2.000

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 9.463
3.3.90.33.00 1.000.0000 5.000
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3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 4.452
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 7.339
4.4.90.52.00 1.000.0000 10.000

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 39.277
3.3.90.36.00 1.000.0000 6.270
3.3.90.39.00 1.000.0000 18.071

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 11.403
3.3.90.39.00 1.000.0000 22.019

14.422.0460.2.254 Implementar o CRAMVIS 3.3.90.39.00 1.000.0000 15.000

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda
04.122.0540.2.500 Pagamento de Pessoal e Encargos 3.1.90.13.00 1.000.0000 3.053

3.3.90.36.00 1.000.0000 3.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 36.464
3.3.90.49.00 1.000.0000 1.000

04.122.0540.2.510 Manutenção dos Serviços Adm. Gerais 3.3.90.14.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.30.00 1.000.0000 2.549
3.3.90.33.00 1.000.0000 4.851
3.3.90.36.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 10.463
3.3.90.92.00 1.000.0000 5.000
3.3.90.93.00 1.000.0000 3.988

04.122.0540.2.520 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.000.0000 16.807
3.3.90.36.00 1.000.0000 10.000
3.3.90.39.00 1.000.0000 26.198

04.122.0540.2.530 Manutenção dos Serviços de Transportes 3.3.90.30.00 1.000.0000 8.763
3.3.90.39.00 1.000.0000 7.812

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefa/Proger
28.841.0000.3.001 Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública 3.2.90.21.00 1.000.0000 1.545

3.2.90.22.00 1.000.0000 1.378
4.6.90.71.00 1.000.0000 3.124

TOTAL 35.438.600

Viana

Prefeitura

AVISO DE SUSPENSÃO 
Publicação Nº 70010

AVISO DE SUSPENSÃO

A Prefeitura de Viana-ES, torna público que procedeu a 
SUSPENSÃO da prestação de serviços referente ao objeto 
do Contrato de Prestação de Serviços nº. 017/2012, 
celebrado com empresa INSTITUTO EXCELLENCE, CNPJ 
nº. 05.436.371/0001-34, a partir de 30.12.2016.

Viana/ES, 29 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 303-2016 PERPETUIDADE
Publicação Nº 69927

DECRETO N°303/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o dis-
posto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e 
processo administrativo n.º 18382/2016.

DECRETA:

Art. 1° - Conceder o Título de Perpetuidade ao Sr. VI-
TOR MARTINS GRACILIANO - CPF n.º 053.122.847-93, 
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da área de terra no cemitério do Bairro Vila Bethânia, no 
Município de Viana, onde se encontra sepultado os res-
tos mortais de GECY MARTINS GRACILIANO, falecido em 
03/10/2016, conforme consta registrado no livro n° 03, às 
folhas 0104 - verso.

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

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

Viana - ES, 28 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

DECRETO N° 304-2016 PERPETUIDADE
Publicação Nº 69930

DECRETO N°304/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o dis-
posto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e 
processo administrativo n.º 14569/2016.

DECRETA:

Art. 1° - Conceder o Título de Perpetuidade ao Sr. 
WASHINGTON LUIZ JAHEL DE GODOY - CPF n.º 
127.751.497-66, da área de terra no cemitério do Bairro 
Vila Bethânia, no Município de Viana, onde se encontra 
sepultado os restos mortais de NATI-MORTO, falecido em 
12/11/2013, conforme consta registrado no livro n° 03, às 
folhas 0070 - verso.

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

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

Viana - ES, 28 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

DECRETO N° 305-2016 PERPETUIDADE
Publicação Nº 69931

DECRETO N°305/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o dis-
posto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e 
processo administrativo n.º 15504/2016.

DECRETA:

Art. 1° - Conceder o Título de Perpetuidade ao Sr. HIAGO 
MORAU CUNHA - CPF n.º 127.870.637-21, da área de 
terra no cemitério do Bairro Vila Bethânia, no Município de 
Viana, onde se encontra sepultado os restos mortais de 
IVANILTON ALVES DA CUNHA, falecido em 29/08/2016, 
conforme consta registrado no livro n° 03, às folhas 0102 
- verso.

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

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

Viana - ES, 28 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

DECRETO N° 306-2016 CARNEIRO PERPETUO
Publicação Nº 69924

DECRETO N°306/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais e de acordo com o dis-
posto nos artigos 147 e 148 da Lei Municipal 1.897/2006 e 
processo administrativo n.º 15640/2016.

DECRETA:

Art. 1° - Conceder o Título de Perpetuidade ao Sr. LUIZ 
CARLOS DE SOUZA - CPF n.º 086.114.517-83, da área de 
terra no cemitério do Bairro Eldorado, no Município de Via-
na, onde se encontra sepultado os restos mortais de LUIZ 
HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, falecido em 10/07/2016, 
conforme consta registrado no livro n° 02, às folhas 0102 
- verso.

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

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

Viana - ES, 28 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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LEI 2.821/2016 TRANSFORMA CARGOS
Publicação Nº 69340

LEI Nº 2.821 de 27 de dezembro de 2016

Transforma os cargos de fiscal ambiental criados pela Lei n.º 2.253/10 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câ-
mara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam transformados os 10 (dez) cargos de fiscal ambiental criados pela Lei municipal n.º 2.253/10, e incluídos no 
art. 45 da Lei Municipal n.º 1.400/98 em 02 (dois) cargos efetivos de Técnico Fiscal Ambiental e 08 (oito) cargos efetivos 
de Auxiliar Fiscal Ambiental.

Parágrafo Único. O provimento dos cargos transformados será feito mediante concurso público.

Art. 2º Os requisitos necessários para investidura nos cargos transformados no artigo anterior, bem como suas atribui-
ções, jornada de trabalho e remuneração, são os constantes dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º O salário base previsto no anexo III da Lei 1.400/98 para o cargo de contador municipal passará a ser no valor de 
R$ 1.623,91 (um mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e um centavos).

Art. 4º Ficam criados no Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Viana- ES, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, Renda e Cidadania, os cargos constantes nos anexos III e IV que integram esta Lei.

Art. 5º As despesas com a aplicação desta Lei correm à conta das dotações próprias consignadas no Orçamento do Muni-
cípio, suplementadas se necessário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Viana, 27 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

Anexo I

Cargos, escolaridade, carga horária, vagas e salário

CARGOS ESCOLARIDADE CARGA HORARIA 
SEMANAL VAGAS VENCIMENTO BÁSICO

Técnico Fiscal Ambiental Superior 40 02 R$ 2.500,00
Auxiliar Fiscal Ambiental Técnico 40 08 R$ 880,00

Anexo II

Requisitos para investidura no cargo

Técnico Fiscal Ambiental

Requisitos para provimento Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação de Geologia, Geo-
grafia, Biologia, Engenharia ou Arquitetura.
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Atribuições do cargo

I – observar e fazer respeitar a correta aplicação da legislação ambiental vigente no 
Município de Viana;

II – fiscalizar os prestadores de serviços, os demais agentes econômicos, o poder publico 
e a população em geral no que diz respeito às alterações ambientais, conforme seja o 
caso, decorrentes de seus atos;

III – revisar e lavrar autos de infração e aplicar multas aos achados em violação à legis-
lação ambiental vigente no Município de Viana;

IV – requisitar, aos entes referidos no inc. II supra, e sempre que entender necessários, 
os documentos pertinentes às atividades de controle, regulação e fiscalização próprios 
da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável;

V – programar e supervisionar a execução das atividades de controle, regulação e fisca-
lização na área ambiental;

VI – analisar e dar parecer aos processos administrativos relativos às atividades de con-
trole, regulação e fiscalização ambiental;

VII – apresentar propostas de aprimoramento e modificação dos procedimentos proces-
suais de controle, regulação e fiscalização ambiental;

VIII – apresentar propostas de adequação, aprimoramento e modificação da legislação 
ambiental do município de Viana;

IX – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

X – proceder à inspeção e apuração das irregularidades e infrações através da instaura-
ção de processo administrativo;

XI – instruir sobre o estudo ambiental e documentação necessária à solicitação de licen-
ça de regularização ambiental;

XII – emitir laudos, pareceres, relatórios técnicos para embasamento dos processos ad-
ministrativos ambientais, fazendo o devido acompanhamento até encaminhamento para 
o chefe do setor/Departamento;

XIII – repassar aos Auxiliares fiscais ambientais as diretrizes necessárias ao desempe-
nho das fiscalizações e controle das atividades e serviços degradadores ou poluidores 
fazendo o acompanhamento do desempenho dos auxiliares fiscais ambientais;

XIV – emitir autos de infração;

XV – emitir termo de referencia mediante justificativa para o estudo ambiental definido 
no inc. XI.

Auxiliar Fiscal Ambiental

Requisitos para provimento Formação profissional de nível médio especifica no curso de saneamento, meio ambiente, 
mineração, geologia, geografia ou química.

Atribuições do cargo

I – executar as determinações dos técnicos Fiscais Ambientais, quanto aos procedimentos 
a serem seguidos na fiscalização;

II – executar as atividades operacionais de controle, regulação e fiscalização ambiental, 
podendo inclusive lavrar autos de infração contra os achados em violação à legislação 
ambiental vigente no Município de Viana, sob orientação e supervisão do técnico fiscal 
ambiental;

III – prover as devidas informações nos processos administrativos relativos às atividades 
de controle, regulação e fiscalização na área ambiental quando solicitado pelo técnico 
fiscal ambiental;

IV – apresentar sugestões de aprimoramento e modificação dos procedimentos proces-
suais de controle, regulação e fiscalização, na área ambiental.

Anexo III

Secretaria Municipal de Assistência Social, Renda e Cidadania

Cargos, escolaridade, carga horária, vagas e salário

CARGOS ESCOLARIDADE CARGA HORARIA SE-
MANAL VAGAS VENCIMENTO BÁSICO

Educador Físico Superior 40 02 R$1.623,91
Coordenador Social Superior 40 09 R$1.623,91
Instrutor de Oficina Médio 40 05 R$ 880,00

Cuidador Social Médio 40 20 R$ 880,00
Agente Cadastrador Médio 40 05 R$ 880,00

Anexo IV

Secretaria Municipal de Assistência Social, Renda e Cidadania

Atribuições dos cargos constantes do Anexo III

Educador Físico
Requisitos para provimento Formação profissional de nível superior especifica no curso de educação física.
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Atribuições do cargo

I – promover atividades físicas, práticas corporais e de jogos em geral com o público 
atendido;

II - incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sen-
timento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do 
esporte e lazer e das práticas corporais;

III - planejar e acompanhar as etapas de atividades físicas, exercícios ou jogos;

IV - elaborar o programa de atividades esportivas;

V - proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais, sob a 
forma de coparticipação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais 
metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo de Educação Perma-
nente;

VI - zelar pelo material utilizado nas atividades desenvolvidas;

VII - contribuir para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de 
convivência como proposta de inclusão social;

VIII - promover ações ligadas á Atividade Física/Práticas Corporais em conjunto aos de-
mais equipamentos públicos presentes no território;

IX - promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade física/Práticas Cor-
porais e sua importância para a saúde da população.

Coordenador Social
Requisitos para provimento Formação profissional de nível superior especifica na área de humanas.

Atribuições do cargo

I – gestão administrativa de serviço de assistência Social;

II - planejar, supervisionar e orientar as atividades das equipes sob sua responsabilidade, 
definindo metas e assegurando o adequado acompanhamento sobre todos os processos 
envolvidos nos respectivos serviços;

III - realizar reuniões com sua equipe de trabalho, buscando elaborar novos procedimen-
tos em conjunto com a equipe e resolver questões que interfiram, diretamente, no bom 
desenvolvimento dos trabalhos;

IV - verificar, diariamente, o andamento das atividades desenvolvidas pela equipe sob 
sua responsabilidade, mantendo-se informado e tomando providências que se fizerem 
necessárias para o bom andamento do trabalho;

V - sempre que necessário, prestar atendimento e orientações técnicas aos profissionais 
que compõem a equipe de trabalho sob sua responsabilidade;

VI - participar das reuniões internas, reuniões externas, estudos de caso e demais encon-
tros que se fizerem necessários ao bom andamento do trabalho;

VII - elaboração, em conjunto com equipe técnica e demais colaboradores, do projeto 
político pedagógico do serviço;

VIII - apoio na organização de seleção e contratação de pessoal e supervisão dos traba-
lhos desenvolvidos;

IX - articulação com a rede de serviços e autoridades fiscalizadoras;

X - articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.
Instrutor de Oficina

Requisitos para provimento Apresentação diploma conclusão ensino médio e certificação nas áreas afins

Atribuições do cargo

I - oferecer a pratica de oficinas de desenho, pintura, gravura, bordado, bem como outras 
habilidades manuais;

II - estimular a criatividade por meio de atividades de arte, música e dança entrelaçando 
o artístico e o pedagógico;

III - ministrar aulas teóricas e práticas sobre os temas e técnicas trabalhadas;

IV - visar o desenvolvimento da criatividade e técnicas diversas, inclusive com materiais 
recicláveis;

V - atuar como facilitador no sentido de favorecer o potencial do trabalho criador, onde o 
indivíduo possa utilizar e aperfeiçoar processos que desenvolvem a percepção, a imagi-
nação, a observação e o raciocínio;

VI - planejar e desenvolver coletivamente atividades e projetos sociais na sua área de 
atuação profissional;

VII - criar espaços e oportunidades para construção e socialização de conhecimentos, 
objetivando oferta de atividades adequadas ao contexto de trabalho;

VIII - planejar, organizar e avaliar as atividades desenvolvidas em conjunto com a equipe.
Cuidador Social

Requisitos para provimento Apresentação diploma conclusão ensino médio
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Atribuições do cargo

I - organização da rotina doméstica e do espaço residencial no caso dos abrigos.

II - apoiar e monitorar os usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação 
e lazer;

III - construir relação afetiva personalizada e individualizada com cada criança, adoles-
cente ou idoso;

IV - desenvolver atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autono-
mia e autoestima dos usuários;

V - atuar na recepção dos usuários possibilitando um ambiente acolhedor;

VI - Identificar as necessidades e demandas dos usuários;

VII - apoiar os usuários no planejamento e organização de sua rotina diária;

VIII - desenvolver atividades recreativas e lúdicas;

IX - auxilio à criança, adolescente e idoso para lidar com sua história de vida, fortaleci-
mento da autoestima e construção da identidade;

X - organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada 
criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida;

XI - acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outras atividades externas neces-
sárias no cotidiano;

XII - potencializar a convivência familiar e comunitária;

XIII - apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sob a orienta-
ção e supervisão de profissional de nível superior.

XIV - apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do 
ambiente e preparação dos alimentos;

XV - participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de 
processos, fluxos de trabalho e resultados.

Agente Cadastrador
Requisitos para provimento Apresentação diploma conclusão ensino médio

Atribuições do cargo

I - entrevistar pessoas para coleta de dados;

II - preencher os Formulários do CadÚnico tanto manualmente, quanto no sistema on-
-line;

III - incluir dados no sistema de cadastramento, por meio de digitação e transmissão dos 
dados das famílias cadastradas, acompanhando o retorno do processamento pela Caixa 
Econômica Federal - CAIXA;

IV - alterar, atualizar e confirmar os registros cadastrais;

V - atender ao público para informações específicas dos Programas de Transferência de 
Renda e demais Programas Sociais do Governo Federal ou de outros entes federados 
vinculados ao CadÚnico;

VI - proceder à extração do cadastro das famílias do sistema para assinaturas;

VII - transmitir os dados familiares por meio do aplicativo específico disponibilizado aos 
municípios;

VIII - contactar outros municípios e estados, para verificação de benefícios de cadastro 
em transferência;

IX - executar outras atribuições afins em consonância com a Política Publica de Assistên-
cia Social de âmbito Federal, dos programas abrigados nesta ação municipal;

X - efetuar demais tarefas correlatas a sua função.

LEI 2.822/2016
Publicação Nº 69948

*Lei n.º 2.822/2016 Promulgada em atendimento 
ao Oficio CMV.GP/PR.n.º 94/2015 de 29 de dezembro 
de 2016, após rejeição pela Câmara de Vereadores por 
08 votos a 02 do Veto realizado pelo Prefeito Municipal.

LEI Nº 2.822 de 29 de dezembro de 2016

Dispõe sobre a revogação do inciso III, do art. 1º da 
Lei nº. 2.090/2008 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio do vereador observará o disposto no 
art. 8º, caput, do Ato das Disposições Gerais e Transitórias 
da Lei Orgânica do Município de Viana.

Art. 2º Fica revogado o inciso III, do art. 1º da Lei nº. 
2.090, de 08 de outubro de 2008.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
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Prefeitura Municipal de Viana-ES, 29 de dezembro de 
2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal

LEI 2.823/2016
Publicação Nº 69981

LEI Nº 2.823 de 27 de dezembro de 2016

Declara de utilidade pública a “Associação Vianense 
de Karatê Construindo Sonhos” – AVK.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, a entidade “As-
sociação Vianense de Karatê Construindo Sonhos” – AVK, 
com sede na Rua Boa Sorte nº. 100, Canaã, Viana/ES, 
CEP 29.135.047 registrada no CNPJ de nº. 24.563412 – 
0001/06.

Art. 2º À entidade referida no artigo anterior ficam con-
cedidos todos os favores e benefícios previstos em leis e 
decretos às entidades declaradas de utilidade pública.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Prefeitura Municipal de Viana, 27 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

LEI 2.827/2016
Publicação Nº 69953

LEI Nº 2.827 de 27 de dezembro de 2016

Dispõe sobre a extinção do cargo de provimento efe-
tivo na Estrutura Administrativa da Prefeitura Muni-
cipal de Viana e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica extinto da Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Viana, o cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, criado pela Lei nº. 1400/1998, e alterado 
pela Lei 2.454/2010.

Art. 2º - Os servidores públicos, efetivos e ativos no cargo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, ficarão em exercício, com 
remuneração e vantagens proporcionais ao cargo e tem-
po de exercício, até seu desligamento do quadro funcional 
pelas razões estabelecidas no artigo 54 da Lei 1.596/2001.

Parágrafo único. Fica aplicada a regra constante no arti-
go 1º desta Lei aos cargos vacantes, na medida da desvin-
culação dos servidores.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas todas e quaisquer disposições legais 
municipais conflitantes ou incompatíveis com os preceitos 
contidos na presente Lei.

Prefeitura Municipal de Viana-ES, 27 de dezembro de 
2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal

LEI 2.829/2016 PDM
Publicação Nº 69339

LEI Nº 2.829 de 27 de dezembro de 2016

Dispõe sobre a Política de Desenvolvimento e Orde-
namento Territorial, institui o Plano Diretor Munici-
pal de Viana – PDM e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais previs-
tas na Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o novo Plano Diretor Municipal de 
Viana, em atendimento ao disposto no art. 182 da Cons-
tituição Federal, e no Estatuto da Cidade, Lei Federal n.º 
10.527, de 10 de julho de 2001, o qual deverá ser obser-
vado pelos agentes públicos e privados do Município.

TÍTULO I – DA ABRANGÊNCIA, DOS CONCEITOS, 
PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

CAPÍTULO I – DA ABRANGÊNCIA E DOS CONCEITOS

Art. 2º Esta Lei dispõe sobre a Política de Desenvolvimen-
to Urbano, o Sistema de Planejamento Urbano e o Plano 
Diretor Municipal de Viana e aplica-se à totalidade do seu 
território.

§1º. A Política de Desenvolvimento Urbano é o conjunto 
de planos e ações que tem como objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso 
socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversi-
ficado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar 
e a qualidade de vida de seus habitantes.

§2º. O Sistema de Planejamento Urbano corresponde a um 
conjunto de atividades, ações e normas, recursos huma-
nos e técnicos, que tem por objetivo coordenar as ações 
referentes ao desenvolvimento urbano, de iniciativa dos 
setores público e privado, integrando-se com os diversos 
programas setoriais, visando à dinamização e à moderni-
zação da ação governamental.

§3º. O Plano Diretor Municipal é instrumento básico da Po-
lítica de Desenvolvimento Urbano e Rural e Ordenamento 

http://legislacaocompilada.com.br/viana/Arquivo/Documents/legislacao/html/L14001998.html
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Territorial do Município, que abrange a totalidade do terri-
tório e integra o Sistema de Planejamento Municipal, de-
vendo o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e a Lei do Orçamento do Município orientar-se pelos prin-
cípios fundamentais, diretrizes e objetivos nele contidos.

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E 
OBJETIVOS

Art. 3º Os princípios que regem a Política de Desenvolvi-
mento Urbano e o Plano Diretor Municipal são:

I – pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e da propriedade, seja ela urbana ou rural, expressos pelo 
atendimento das diretrizes contidas no art. 2º, da Lei Fe-
deral 10.257, de 10 de julho de 2001, fazendo prevalecer 
o interesse do bem comum de toda a coletividade sobre o 
interesse particular e o exercício do direito da proprieda-
de individual ou de grupo restrito, assegurando o atendi-
mento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 
de vida, à justiça social, ao acesso universal, aos direitos 
sociais e ao desenvolvimento socioeconômico e ambien-
tal, incluindo o direito à terra urbana, moradia digna, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao trans-
porte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao sossego e ao 
lazer e às exigências fundamentais do Plano Diretor e le-
gislações decorrentes;

II – função social da propriedade urbana é elemento cons-
trutivo de propriedade e é atendida quando a mesma cum-
pre os critérios e graus de exigência de ordenação territo-
rial estabelecidos pela legislação, em especial atendendo 
aos coeficientes mínimos de utilização determinados nos 
anexos desta Lei;

III – função social da propriedade rural é o elemento 
construtivo do direito de propriedade e é atendida quan-
do, simultaneamente, a propriedade é utilizada de forma 
racional e adequada, conservando seus recursos naturais, 
favorecendo o bem-estar dos proprietários e dos trabalha-
dores e observando as disposições que regulam as rela-
ções de trabalho;

IV – promoção do bem estar e melhoria da qualidade de 
vida dos municípios, pautada na equidade social e territo-
rial, compreendendo a garantia da justiça social a partir da 
redução das vulnerabilidades urbanas e das desigualdades 
sociais entre grupos populacionais e entre os distritos e 
bairros do Município, respeitando as diferenças entre as 
pessoas e os grupos sociais, sem preconceitos de origem, 
raça, cor, idade, gênero, poder econômico ou quaisquer 
outras formas de discriminação, buscando a compreensão 
das desigualdades socioeconômicas, no uso e na ocupação 
do solo, no acesso aos bens e serviços, bem como a justa 
distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo 
de urbanização e repartição dos ônus fiscais considerando 
o principio da capacidade contributiva;

V – direito à cidade sustentável compreendendo o proces-
so de universalização do acesso aos benefícios e às como-
didades da vida urbana por parte de todos os cidadãos, 
seja pela oferta e uso de serviços, equipamentos e infraes-
trutura pública;

VI – promoção do desenvolvimento local baseado na sus-
tentabilidade dos recursos disponíveis, promovendo a re-
partição equânime do produto social e dos benefícios al-
cançados, garantindo o uso racional dos recursos naturais 
para que estes estejam disponíveis às presentes e futuras 
gerações;

VII – diversificação da economia considerando as dife-
rentes escalas territoriais e a promoção da organização 
territorial no sentido de criar economias de aglomeração 
tanto do ponto de vista do consumidor como do produtor;

VIII – promoção da justiça social mediante ações que vi-
sem à erradicação da pobreza e da exclusão social, da 
redução das desigualdades sociais e da segregação so-
cioespacial;

IX - entendimento do meio ambiente como bem de uso 
comum do povo, garantindo a proteção dos ecossistemas 
e recursos ambientais existentes, a preservação, recupe-
ração e o uso adequado do ambiente natural e construído, 
garantindo a todos os habitantes a vida em um meio eco-
logicamente equilibrado;

X - proteção, valorização e preservação dos principais 
marcos da paisagem urbana e rural, da cultura e memória 
social;

XI – gestão democrática da cidade mediante o fortaleci-
mento das dimensões da cidadania baseadas em formas 
substantivas de participação individual e coletiva, garan-
tindo a participação da população na formulação, imple-
mentação e avaliação das políticas públicas, buscando 
novos patamares de desenvolvimento que atendam às 
necessidades da coletividade e a proteção dos recursos 
locais;

XII - promoção do aprendizado social na gestão e na 
construção da vida social e econômica, assegurando aos 
moradores do Município o acesso à informação, o controle 
sobre a gerência dos espaços urbanos e rurais e a justa 
repartição dos custos e benefícios do processo de urbani-
zação;

XIII - reconhecimento do Município como parte integrante 
de sistemas socioeconômicos e geopolíticos mais abran-
gentes, especialmente quanto aos problemas que deman-
dam ações compartilhadas ou consorciadas na busca das 
soluções regionais e intermunicipais de interesse amplo ou 
comum;

XIV - reconhecimento do papel do Poder Público Municipal 
no provimento dos bens e serviços essenciais à vida digna, 
consignados como direitos de todos os cidadãos;

XV – preservação e fortalecimento do setor público com a 
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recuperação e valorização das funções de planejamento, 
articulação e controle da política de desenvolvimento e or-
denamento do território;

XVI - abordagem multiprofissional e interdisciplinar das 
políticas públicas, com integração entre os órgãos da ad-
ministração municipal e demais instituições públicas;

XVII – reconhecimento dos bairros, dos povoados e comu-
nidades rurais, como células da organização física, social e 
econômica, que compõem unidades básicas de vizinhança, 
de forma a facilitar o planejamento e a participação da 
comunidade na administração municipal;

XVIII – universalização da mobilidade e acessibilidade, 
assegurando prioridade aos pedestres e pessoas porta-
doras de necessidades especiais em percursos contínuos 
desprovidos de obstáculos, favorecendo o ciclismo e de-
senvolvendo o transporte coletivo; e,

XIX – articulação com os demais Municípios da Região Me-
tropolitana da Grande Vitória (RGMV) referente aos assun-
tos relacionados as funções públicas de interesse comum, 
definidas pelo Conselho Metropolitano de Desenvolvimen-
to da Grande Vitória (COMDEVIT).

Art. 4º A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano 
Diretor Municipal se orientam pelas seguintes diretrizes:

I – justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de 
urbanização;

II – recuperar, para a coletividade, a valorização imobiliá-
ria decorrente de investimentos públicos, mediante a apli-
cação de mecanismos fiscais tributários;

III – coordenar a distribuição de usos, intensidades de 
ocupação e parcelamento do solo urbano de forma equili-
brada, para evitar a ociosidade e a sobrecarga em relação 
à capacidade do meio físico, da infraestrutura de sanea-
mento básico, das características do sistema viário dispo-
nível, aos transportes e a conservação do meio ambiente, 
com seus recursos naturais e paisagísticos, e para melhor 
alocar os investimentos públicos e privados;

IV – compatibilizar e condicionar a intensificação da ocu-
pação do solo com a ampliação da capacidade de infraes-
trutura para atender às demandas atuais e futuras, das 
condições de acessibilidade e manutenção do meio-físico;

V – adequação das condições de uso e ocupação do solo às 
características do meio-físico, para impedir deterioração e 
degeneração de áreas do Município;

VI – efetivar a proteção, a preservação da paisagem dos 
bens e áreas de valor histórico, cultural e religioso, do pa-
trimônio cultural, artístico, paisagístico e arquitetônico, 
dos recursos naturais e dos mananciais hídricos superfi-
ciais e subterrâneos do Município;

VII – favorecer a utilização racional dos recursos naturais, 
em especial da água e do solo, de modo a garantir uma 
cidade sustentável para as presentes e futuras gerações;

VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens 
e serviços compatíveis com os limites da sustentabilidade 
ambiental, social e econômica nas áreas urbanas e rurais, 
visando o desenvolvimento ambiental sustentável do Mu-
nicípio;

IX – o planejamento da distribuição espacial da população 
e das atividades econômicas de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negati-
vos sobre o meio ambiente, a mobilidade e a qualidade de 
vida urbana, assegurando assim espaços para o desenvol-
vimento das atividades econômicas de acordo com a sua 
natureza e o grau de incômodo gerado;

X – o incentivo a produção de Habitação de Interesse So-
cial (HIS), de equipamentos sociais e culturais e à prote-
ção e ampliação de áreas livres e verdes;

XI – a prioridade no sistema viário para transporte coleti-
vo e modos não motorizados;

XII – a revisão e simplificação da legislação de Parcela-
mento, Uso e Ocupação do Solo e das normas edilícias, 
com vistas a aproximar a legislação da realidade urbana, 
assim como facilitar sua compreensão pela população;

XIII – o ordenamento e controle do uso do solo, de forma 
a evitar:

a) a proximidade ou conflito entre usos incompatíveis ou 
inconvenientes;

b) o parcelamento, a edificação ou o uso excessivo ou ina-
dequado do solo em relação à infraestrutura urbana;

c) a instalação de empreendimentos ou atividades que 
possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a 
previsão da infraestrutura correspondente;

d) a retenção especulativa do imóvel urbano, que resulta 
na sua subutilização ou não utilização;

e) a deterioração das áreas urbanizadas e os conflitos en-
tre usos e a função das vias que lhes dão acesso;

f) a poluição e a degradação ambiental;

g) a excessiva ou inadequada impermeabilização do solo; 
e,

h) o uso inadequado dos espaços públicos.

XIV – a cooperação entre os governos, a iniciativa privada 
e os demais setores da sociedade no processo de desen-
volvimento urbano e rural, ampliando a participação social 
e as práticas democráticas, em atendimento ao interesse 
social;

XV – a promoção da integração e a articulação com os 
municípios vizinhos na condução dos assuntos de interes-
se comum e de ações voltadas para o desenvolvimento 
regional, tais como as políticas específicas de desenvolvi-
mento, industrial e de transporte regional, de preservação 
ambiental, de proteção de bacias hídricas e conservação 
de mananciais, inclusive as ações voltadas para a supera-
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ção das desigualdades;

XVI - estabelecer mecanismos para atuação conjunta dos 
setores públicos e privados em empreendimentos de inte-
resse público que promovam transformações urbanísticas 
na cidade, especialmente aquelas relativas à dotação de 
novos equipamentos urbanos, viabilização de programas 
habitacionais, melhorias no sistema de transporte coletivo, 
abastecimento d’água, tratamento de esgotos, destinação 
final do lixo, sistemas de educação e saúde;

XVII - adequar a estrutura técnico-administrativa munici-
pal e prover os recursos necessários ao atendimento das 
demandas decorrentes das novas dinâmicas socioeconô-
micas e da implementação da política de desenvolvimento 
urbano e rural;

XVIII - organizar a administração pública de modo a 
garantir um processo de planejamento permanente, que 
atenda às peculiaridades locais e regionais, aos princípios 
técnicos convenientes ao desenvolvimento socioambiental 
e econômico local, observando os objetivos e as diretrizes 
estabelecidas pelo Plano Diretor do Município;

XIX – implementar o Sistema Municipal de Planejamento, 
viabilizando a criação do Sistema de Informações Muni-
cipal integrado ao Cadastro Municipal, a capacitação da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 
com ampliação do corpo técnico especializado e do seu 
equipamento, bem como a efetivação do Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) e respectivas 
Câmaras Técnicas de apoio, se for o caso;

XX - equipar o órgão municipal competente e formar 
equipe técnica especialmente capacitada para assessorar 
tecnicamente o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (CMDU) e viabilizar os Estudos de Impacto de Vi-
zinhança (EIV) e as análises de projetos em geral que de-
mandem a aplicação dos instrumentos da política urbana;

XXI - efetivar o pleno acesso à informação em poder dos 
órgãos públicos, como condição essencial para assegurar 
a qualquer cidadão a sua participação em um processo 
contínuo, descentralizado e democrático de tomada de de-
cisões sobre a administração dos assuntos de interesses 
gerais e específicos do município;

XXII - definir áreas que deverão ser objeto de tratamento 
especial em função de condições de fragilidade ambiental, 
do valor paisagístico, histórico-cultural e de interesse so-
cial;

XXIII - complementar a ação dos órgãos federais e esta-
duais responsáveis pelo controle ambiental;

XXIV - induzir a estruturação do processo de urbanização 
de forma compacta e racional, aproveitando a disponibili-
dade e o potencial de terrenos dotados de infraestrutura;

XXV - propiciar a recuperação e melhoria das condições 
de moradia nos aglomerados de habitações ocupadas pela 
população de baixa renda, implementando as medidas ne-

cessárias para a melhoria física, urbanística, imobiliária, 
administrativa e fundiária, quando for o caso, assegurando 
o acesso aos equipamentos urbanos e comunitários e aos 
serviços públicos essenciais;

XXVI - garantir nas áreas consideradas de risco a imple-
mentação de programas de reabilitação ou de atendimento 
habitacional nos casos de remoção de população;

XXVII - assegurar a alocação adequada de espaços, equi-
pamentos e serviços públicos para os habitantes, em espe-
cial aos portadores de necessidades especiais;

XXVIII - incentivar o turismo ambientalmente sustentável 
e fortalecer as áreas turísticas como pólos de geração de 
emprego e renda.

Art. 5º A Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano 
Direito Municipal se orientam pelos seguintes objetivos es-
tratégicos:

I – ordenar o pleno desenvolvimento do Município para 
que haja o crescimento controlado da malha urbana, com 
adequada distribuição da população, da implantação de 
novas atividades de interesse coletivo, de forma a evitar e 
corrigir as distorções do crescimento da cidade;

II – acomodar o crescimento urbano nas áreas subutili-
zadas dotadas de infraestrutura e no entorno da rede de 
transporte coletivo de alta e média capacidade;

III – reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando 
a relação entre os locais de emprego, serviços, comércios, 
escolas, moradia, centros de lazer, através da melhoria 
das condições de acessibilidade e de uma política de distri-
buição espacial conveniente, das diversas atividades;

IV – expandir as redes de transporte coletivo de alta e 
média capacidade e os modos não motorizados, racionali-
zando o uso de automóveis;

V – implementar uma política fundiária de uso e ocupação 
do solo que garanta o acesso à terra para as funções so-
ciais da cidade e proteja o patrimônio ambiental e cultural;

VI – reservar glebas de terrenos, em áreas dotadas de 
infraestrutura e transportes coletivos, em quantidade sufi-
ciente para atender o déficit acumulado e às necessidades 
futuras de habitação social;

VII – promover a regularização e a urbanização de assen-
tamentos precários;

VIII – contribuir para a universalização do abastecimento 
de água, a coleta e o tratamento ambientalmente adequa-
do dos esgotos e dos resíduos sólidos, bem como buscar a 
redução dos riscos urbanos e ambientais;

IX – ampliar e requalificar os espaços públicos, ás áreas 
verdes e permeáveis e a paisagem;

X – proteger as áreas de preservação permanente, as 
unidades de conservação, as áreas de proteção dos ma-
nanciais e a biodiversidade, aplicando-se o que dispuser 
a legislação federal, estadual e municipal e viabilizando 



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 215

a elaboração e implementação de uma agenda, que de a 
ênfase no desenvolvimento autossustentável;

XI - contribuir para mitigação de fatores antropogênicos 
que contribuem para a mudança climática, inclusive por 
meio da redução e remoção de gases de efeito estufa, da 
utilização de fontes renováveis de energia e da construção 
sustentável, e para a adaptação aos efeitos reais ou espe-
rados das mudanças climáticas;

XII – promover a imagem de cidade turística do Município, 
com ações que visem proteger e valorizar os atributos na-
turais e construídos, preservar seus atributos específicos, 
sobretudo o seu patrimônio histórico, cultural e religioso, 
morros e rochedos, proteger os cones visuais dos princi-
pais marcos da paisagem urbana e valorizar a memória, 
o sentimento de pertencimento à cidade e à diversidade;

XIII - reduzir as desigualdades socioterritoriais para ga-
rantir, em todos os distritos da cidade, o aumento na ofer-
ta de equipamentos sociais, de infraestrutura e de serviços 
urbanos, tais como: lazer, educação, saúde, habitação e 
outros;

XIV - fomentar atividades econômicas sustentáveis, for-
talecendo as atividades já estabelecidas e estimulando a 
inovação, o empreendedorismo, a economia solidária e a 
redistribuição das oportunidades de trabalho no território, 
tanto na zona urbana como na rural;

XV - fortalecer uma gestão urbana integrada, descentrali-
zada e participativa dos setores organizados da sociedade 
no sistema de planejamento municipal, de forma a incor-
porar as especificidades locais no processo de gestão e 
revisão do Plano Diretor, bem como torná-lo participativo 
e democrático;

XVI – promover a integração e complementaridade entre 
o meio urbano e rural, requalificando e valorizando as suas 
especificidades com vistas ao desenvolvimento global e in-
tegrado do Município;

XVII - direcionar a gestão do desenvolvimento urbano, 
mediante a coordenação das ações entre as administra-
ções municipal, estadual e federal, administrando e desen-
volvendo com eficiência, eficácia e justiça social, o territó-
rio do Município, bem como as relações entre os agentes 
privados e os diversos níveis governamentais, considera-
dos nas diferentes escalas territoriais;

XVIII - incrementar a eficiência econômica da cidade, 
através da plena utilização da infraestrutura, dos equipa-
mentos urbanos e serviços públicos comunitários existen-
tes, evitando sobrecarga e ociosidade, reduzindo custos de 
investimentos operacionais dos setores públicos e privados 
e, consequentemente, ampliando os benefícios sociais;

XIX - implantar o Sistema de Planejamento e de Infor-
mações Municipais (SPIM) com a finalidade de subsidiar 
o processo de gestão da cidade, notadamente, nos proce-
dimentos relativos ao Plano Diretor Municipal, elaboração 

de leis complementares, códigos e normas urbanísticas, 
de planos e programas visando à captação de recursos 
e viabilização de novos investimentos, acompanhamento 
das ações do Poder Público e dos indicadores gerais de 
desenvolvimento no território local;

XX – promover o acesso dos habitantes, principalmente os 
de menor poder aquisitivo, a um lugar social digno, tanto 
do ponto de vista da moradia como do trabalho, assegu-
rando a todos o exercício fundamental da cidadania e a 
participação na construção de uma sociedade livre, justa 
e solidária;

XXI - estabelecer políticas setoriais para o meio ambiente, 
a saúde, a habitação e o desenvolvimento econômico;

XXII - distribuir de forma equitativa os equipamentos so-
ciais básicos e garantir a qualidade ambiental do espaço 
construído, através de exigências que visem o equilíbrio 
entre os espaços edificados e os espaços livres, proporcio-
nando adequadas condições de ventilação, iluminação e 
salubridade nas áreas públicas e privadas;

XXIII - viabilizar formas de participação da iniciativa 
privada em empreendimentos de interesse público, bem 
como do cidadão, no processo de planejamento e constru-
ção da cidade;

XXIV - promover a destinação de verbas orçamentárias de 
forma a resgatar o “déficit” de infraestrutura urbana, equi-
pamentos comunitários e serviços públicos municipais;

XXV - melhorar a eficiência da rede viária e dos serviços 
de transporte assegurando acesso satisfatório dos cida-
dãos aos diversos pontos do território municipal, princi-
palmente aos núcleos urbanos adensados e núcleos rurais, 
viabilizando a promoção da acessibilidade universal;

XXVI - estimular a efetiva participação da população na 
defesa e preservação do meio ambiente e estabelecer par-
cerias entre os diversos agentes sociais e econômicos para 
atuar de maneira eficaz e permanente sobre o mesmo, 
minorando os custos ambientais e o ônus social das ações 
predatórias sobre a natureza e o território de maneira ge-
ral.

TÍTULO II – DA POLÍTICA E DOS SISTEMAS URBA-
NOS E AMBIENTAIS

Art. 6º A política de desenvolvimento do Município de Via-
na, em todos os seus aspectos multidisciplinares, deverá 
ser orientada com base em diretrizes sustentáveis, esta-
belecendo formas de desenvolvimento fundamentadas na 
responsabilidade social, ambiental, econômica, cultural e 
política de maneira a contemplar as gerações presentes 
e as futuras, respeitando as especificidades locais e bus-
cando a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida 
de todos.

Art. 7° As políticas públicas setoriais, em especial as urba-
nas e ambientais, integram a Política de Desenvolvimen-
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to Urbano do Município e definem ações que devem ser 
implementadas pelo Executivo para cumprir os objetivos 
estratégicos deste Plano Diretor Municipal.

Art. 8º Com base nas características locais e nos objetivos 
da política de ordenamento territorial do Município ficam 
definidos os seguintes temas prioritários do Plano Diretor 
Municipal de Viana:

I – Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável;

II – Política e Sistema de Mobilidade e Acessibilidade;

III – Política e Sistema Ambiental;

IV – Política e Sistema de Saneamento Ambiental;

V – Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços 
Livres;

VI – Desenvolvimento Social e Sistema de Equipamentos 
Urbanos e Sociais;

VII – Política de Habitação de interesse Social;

VIII – Política de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cul-
tural.

CAPÍTULO I – DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Art. 9º A Política de Desenvolvimento Econômico Susten-
tável tem as seguintes diretrizes:

I - consolidar a identidade econômica do Município;

II - promover o crescimento econômico aliado à qualidade 
de vida, visando alcançar o desenvolvimento sustentável 
de acordo com o ordenamento territorial;

III - aproveitar o potencial de grandes áreas para a loca-
lização de atividades econômicas;

IV - estimular o desenvolvimento e o adensamento das 
atividades econômicas em zona específica;

V - criar programa de incentivo aos empreendedores indi-
viduais, aos micro e pequenos empreendimentos e coope-
rativas para atrair sua instalação no Município;

VI - criar incentivos tributários e não tributários para atra-
ção de empreendimentos econômicos, com o objetivo de 
possibilitar a geração e a preservação de emprego e de 
renda e de alavancar o desenvolvimento industrial, comer-
cial e de prestação de serviços no Município, sempre com 
a preocupação e foco na sustentabilidade;

VII - promover projetos e/ou programas com ênfase em 
qualificação de mão de obra;

VIII - promover projetos e/ou programas para melhoria 
da infraestrutura, em especial, transporte, saneamento 
básico e sistema viário;

IX – promover projetos e/ou programas com ênfase em 
economias sustentáveis, que visem mitigar agentes polui-
dores e priorizem o consumo consciente; e,

X – criar mecanismos para a ordenação viária de empreen-

dimentos de logística.

Art. 10. São objetivos da Política de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável reforçar o papel do Município como 
centro industrial, comercial, de serviços, de conhecimen-
to, de criação e inovação, promover atividades econômicas 
sustentáveis na zona rural e estimular atividades econômi-
cas que permitam equilibrar a relação emprego/moradia 
em todas as regiões da cidade na perspectiva de reduzir as 
desigualdades socioterritoriais e reduzir a quantidade de 
viagens e o tempo médio de deslocamento no Município.

Parágrafo Único. Para alcançar o objetivo descrito no 
caput deste artigo, o Município deverá articular-se com os 
demais municípios da Região Metropolitana da Grande Vi-
tória (RMGV) e instâncias do governo estadual e federal de 
acordo com a necessidade.

Art. 11. São objetivos específicos da Política de Desenvol-
vimento Econômico Sustentável:

I - induzir uma distribuição mais equitativa do emprego, 
desconcentrando as atividades econômicas;

II - investir em infraestrutura para minimizar as deseco-
nomias de aglomeração presentes no Município, criar no-
vas áreas aptas para atrair investimentos em atividades 
econômicas que promovam a geração de emprego, renda 
e inclusão social, melhorar os espaços e serviços públicos, 
viabilizar áreas para instalação e funcionamento de pólos 
de desenvolvimento tecnológico, logístico e de serviços es-
pecializados;

III - proteger as áreas industriais em funcionamento e 
estimular sua expansão em moldes compatíveis com as 
novas condições territoriais, consolidando um Pólo Indus-
trial no Município;

IV – Promover o desenvolvimento sustentável do Municí-
pio garantindo o equilíbrio ambiental e a melhoria da qua-
lidade de vida da população;

V - incentivar o comércio e serviços locais, incentivando a 
implantação de micro e pequenas empresas no Município;

VI – dinamizar e fortalecer o setor terciário, ampliando e 
diversificando a gama dos serviços ofertados;

VII – promover a inserção do Município no eixo de de-
senvolvimento da Região Metropolitana da Grande Vitória 
(RMGV), fomentando as atividades que deverão constituir 
novas vocações do Município;

VIII - potencializar a capacidade criativa, o conhecimento 
científico e tecnológico de ponta nos processos de pro-
dução, gerenciamento, planejamento e a inovação, para 
gerar atividades econômicas de alto valor agregado e am-
bientalmente sustentáveis;

IX - apoiar e otimizar a produção rural, principalmente 
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através da pequena e média propriedade, por meio de as-
sistência técnica e material, bem como implementando fa-
cilidades de escoamento e comercialização da produção;

X – fomentar a criação de redes de parcerias para desen-
volver projetos relacionados com a vocação do Município;

XI - promover o desenvolvimento econômico sustentável 
da zona rural com o apoio a agricultura familiar, em espe-
cial a orgânica, e ao turismo sustentável, em especial de 
base comunitária, privilegiando a conservação e utilização 
racional de seus recursos naturais, atendendo aos requisi-
tos do macrozoneamento do território e disposições legais 
de controle e proteção dos recursos florestais, hídricos, 
faunísticos e minerais em geral;

XII – formular, junto à sociedade civil, um conjunto de 
políticas econômicas que dinamizem a geração do produto 
interno e sua circulação no Município;

XIII - promover a infraestrutura necessária ao desenvol-
vimento sustentável, incluindo obras, empreendimentos e 
serviços de utilidade pública, na zona urbana e rural;

XIV - reforçar a posição da cidade como pólo de eventos, 
ampliando a infraestrutura e os espaços destinados a ex-
posições e congressos;

XV - criar as condições para o desenvolvimento do turismo 
apropriado às características do Município, gerando siner-
gia entre eventos, negócios, cultura, gastronomia, com-
pras e agro ecoturismo para aumentar a permanência do 
visitante no Município;

XVI – garantir o máximo de aproveitamento nas aplica-
ções dos recursos públicos e atrair a aplicação de investi-
mentos privados no desenvolvimento municipal;

XVII - facilitar a instalação de empresas no Município, por 
meio de incentivos tributários e urbanísticos, facilitando 
os procedimentos administrativos, em especial nos setores 
prioritários definidos nesta lei;

XVIII – organizar e estimular a modernização das ativida-
des de maior vocação econômica do Município, sobretudo 
aquelas ligadas à cadeia econômica do turismo, da cons-
trução civil e logística;

XIX - fomentar a criação de instrumentos institucionais 
que viabilizem o fortalecimento do setor rural, especial-
mente das atividades agrícolas de base, do setor hortifru-
tigranjeiro, da pecuária e do turismo rural;

XX - fomentar uma política de incremento à produção, 
objetivando incentivar a ampliação dos ramos diversos li-
gados ao agronegócio e o aumento do valor agregado da 
produção oriunda do meio rural;

XXI - valorizar a diversidade territorial, cultural, étnica e 
religiosa como um direito que potencializa as oportunida-
des de desenvolvimento econômico do Município.

Parágrafo Único. Para alcançar os objetivos de desen-
volvimento econômico sustentável, o Município poderá 
implementar as seguintes estratégias relacionadas com o 
ordenamento territorial:

I - pólos estratégicos de desenvolvimento econômico;

II - centralidades lineares e polares;

III - pólos de economia criativa;

IV - Parques tecnológicos;

V - pólos de desenvolvimento rural sustentável;

VI - Zona Predominantemente Industrial - ZPI.

SEÇÃO I – POLOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO

Art. 12. Os pólos estratégicos de desenvolvimento eco-
nômico são setores demarcados na Macrozona Urbana e 
situados em regiões de baixo nível de emprego e grande 
concentração populacional, que apresentam potencial para 
a implantação de atividades econômicas, requerendo estí-
mulos e ações planejadas do Poder Público.

§ 1º Os pólos estratégicos de desenvolvimento econômico 
serão estabelecidos por Decreto Municipal.

§ 2º Os pólos estratégicos de desenvolvimento econômi-
co deverão, sempre que houver interesse dos municípios 
limítrofes, ser desenvolvidos de forma articulada regio-
nalmente, especialmente com a Região Metropolitana da 
Grande Vitória (RMGV).

Art. 13. Para planejar a implantação dos pólos de desen-
volvimento econômico e estimular a atração de empresas, 
o Município deve formular projetos específicos para cada 
pólo, que devem conter, no mínimo:

I - a delimitação de cada pólo;

II - a vocação econômica do pólo, considerando-se sua lo-
calização e características socioeconômicas e de formação 
da população moradora na região;

III - as atividades econômicas que devem ser estimula-
das;

IV - as intervenções necessárias, em especial de logística, 
mobilidade e infraestrutura, para viabilizar a implantação 
das atividades econômicas prioritárias;

V - as estratégias para financiar as intervenções a serem 
realizadas, incluindo parcerias público-privadas possíveis 
de ser utilizadas para implementar o pólo;

VI - prazos de implementação e recursos necessários.
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Parágrafo Único. O plano deverá definir atividades que, 
preferencialmente, tenham grande potencial de geração 
de empregos, de nível compatível com o perfil socioeconô-
mico e com a formação da população moradora na região.

Art. 14. Para estimular a implantação de empresas, o pla-
no previsto no artigo anterior deve estabelecer as ativi-
dades prioritárias que poderão se beneficiar do Programa 
de Incentivos Fiscais, a ser instituído por lei especifica, 
incluindo os seguintes benefícios:

I - isenção ou desconto do Imposto Predial Territorial Ur-
bano - IPTU;

II - desconto de ate 60% do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN para os setores a serem in-
centivados;

III - isenção ou desconto de Imposto sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis Inter Vivos - ITBI-IV para aquisição de 
imóveis para instalação das empresas na região;

IV - isenção ou desconto de ISS da construção civil para 
construção ou reforma de imóvel.

SEÇÃO II – POLOS ECONÔMICOS DE CENTRALIDADE

Art. 15. Os pólos e eixos de centralidades são porções 
do território do Município que concentram atividades ter-
ciárias, em especial comércio e serviços, que devem ser 
qualificadas e fortalecidas.

§ 1º. Os pólos econômicos serão estabelecidos por Ato do 
Poder Executivo.

§ 2º. Os pólos e eixos de centralidades são compostos 
pelas seguintes áreas:

I - centro histórico;

II - eixos e pólos de centralidade do terciário avançado;

III - centros de bairros e pólos e eixos de comércio e ser-
viços em áreas consolidadas;

IV - grandes equipamentos urbanos que polarizam ativi-
dades econômicas como, entre outros, terminais e centros 
empresariais;

V - áreas integrantes dos eixos de estruturação da trans-
formação urbana ao longo do sistema estrutural do trans-
porte coletivo;

VI - centralidades a serem consolidadas.

Art. 16. O fortalecimento de pólos e eixos de centralida-
des dar-se-á através das seguintes ações:

I - fortalecimento e reabilitação do centro histórico, in-
cluindo:

a) fortalecimento e valorização dos pólos comerciais espe-
cializados;

b) consolidação da área como pólo criativo, cultural, gas-
tronômico, de lazer, divertimento e entretenimento por 
meio da criação do Pólo de Economia Criativa e dos Terri-
tórios de Interesse da Cultura e da Paisagem;

c) reabilitação dos espaços públicos, garantindo-se a se-
gurança, preservação e recuperação urbanística; e,

d) criação de centros comerciais populares em áreas de 
grande circulação.

II - valorização, estímulo e criação de condições especiais 
de desenvolvimento econômico para o fortalecimento e a 
ampliação de áreas tradicionais de comércio;

III - estimulo à promoção de edifícios de uso misto e à uti-
lização do térreo dos edifícios para usos não residenciais, 
através de incentivos e benefícios, em especial nos eixos 
de transformação urbana;

IV - estimulo a criação de novas centralidades e a dinami-
zação das existentes pela implantação contigua de equipa-
mentos públicos como elementos catalisadores do comér-
cio e serviços privados;

V - qualificação urbanística das ruas comerciais, a ser pro-
movida preferencialmente em parceria com a iniciativa pri-
vada, incluindo:

a) reforma, adequação e, quando possível, alargamento 
das calçadas;

b) acessibilidade;

c) melhoria da iluminação pública;

d) implantação de mobiliário urbano e banheiros públicos;

e) sinalização visual.

VI - regulamentação por Ato do Poder Executivo a uti-
lização dos espaços públicos pelo comércio ambulante e 
atividades econômicas complementares, garantindo sua 
instalação em locais de grande circulação de pessoas, des-
de que não obstrua a passagem de pedestres e a fruição 
dos espaços públicos;

VII - programas habitacionais, de assistência social e de 
saúde para a população moradora em áreas de risco, ocu-
pações irregulares e situação de rua; e,

VIII - consolidação, fortalecimento e crescimento dos po-
los de saúde, educação e pesquisa, por meio da criação de 
disciplina especial de uso e ocupação do solo que permi-
ta a regularização, a reforma e a construção de unidades 
complementares no entorno dos pólos existentes, de for-
ma a organizar essas centralidades e sua integração com 
a cidade.
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SEÇÃO III - DOS POLOS DE ECONOMIA CRIATIVA

Art. 17. Os Pólos de Economia Criativa (PEC) são terri-
tórios destinados ao fomento e desenvolvimento de ati-
vidades econômicas que compõem a economia criativa, 
entendida como o ciclo de criação, produção e distribuição 
de bens e serviços tangíveis ou intangíveis que utilizam 
a criatividade, a habilidade e o talento de indivíduos ou 
grupos como insumos primários, sendo composta por ati-
vidades econômicas baseadas no conhecimento e capazes 
de produzir riqueza, gerar emprego e distribuir renda.

§ 1º. Os pólos de economia criativa serão instituídos e re-
gulamentados por Ato do Poder Executivo.

§ 2º. A implantação e o funcionamento dos Pólos de Eco-
nomia Criativa deverão ocorrer, sempre que possível, em 
consonância com as ações previstas no orçamento.

Art. 18. São compatíveis com os Pólos de Economia Cria-
tiva as atividades relacionadas às seguintes áreas:

I - patrimônio cultural: atividades que se desenvolvem a 
partir dos elementos da herança cultural, envolvendo as 
celebrações e os modos de criar, viver e fazer, tais como: 
o artesanato, a gastronomia, o lazer, o entretenimento, o 
turismo a sítios com valor histórico, artístico e paisagístico, 
e a fruição a museus e bibliotecas;

II - artes: atividades baseadas nas artes e elementos sim-
bólicos das culturas, podendo ser tanto visual quanto per-
formático, tais como musica, teatro, circo, dança, e artes 
plásticas, visuais e fotográficas;

III - mídia: atividades que produzem um conteúdo com a 
finalidade de se comunicar com grandes públicos, como o 
mercado editorial, a publicidade, os meios de comunicação 
impresso e produções audiovisuais cinematográficas, tele-
visivas e radiofônicas;

IV - criações funcionais: atividades que possuem uma fi-
nalidade funcional, como a arquitetura, a moda, as anima-
ções digitais, jogos e aplicativos eletrônicos e o design de 
interiores, de objetos, e de eletroeletrônicos.

Art. 19. Os Pólos de Economia Criativa tem como objeti-
vos:

I - valorizar e fomentar a diversidade cultural e suas for-
mas de expressão material e imaterial, bem como o po-
tencial criativo e inovador, as habilidades e talentos indivi-
duais e coletivos, o desenvolvimento humano, a inclusão 
social e a sustentabilidade;

II - estimular a formação e o desenvolvimento de outros 
distritos criativos, articulados entre si fisicamente ou vir-
tualmente;

III - estimular o setor empresarial a valorizar seus ati-
vos criativos e inovadores com a finalidade de promover a 
competitividade de produtos, bens e serviços cujos insu-
mos primários sejam o talento e a criatividade individual 
e coletivo;

IV - apoiar os coletivos de arte e pequenos produtores 
culturais através da valorização de seus ativos criativos e 
inovadores, promovendo o acesso aos seus produtos cul-
turais, a compreensão e fruição da paisagem, o uso do 
espaço publico e a circulação de produtos decorrentes da 
economia criativa;

V - simplificar os procedimentos para instalação e funcio-
namento das atividades econômicas que compõem a eco-
nomia criativa.

Art. 20. Para estimular as atividades econômicas criativas 
referidas no art. 18, aplicam-se aos estabelecimentos que 
se implantarem nos Pólos de Economia Criativa os seguin-
tes incentivos:

I - concessão de benefícios fiscais para estabelecimentos 
contribuintes de Imposto sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza - ISSQN;

II - isenção de IPTU;

III - isenção de taxas para instalação e funcionamento;

IV - simplificação dos procedimentos para instalação e 
funcionamento e obtenção das autorizações e alvarás ne-
cessários.

§1º A implementação dos incentivos referentes aos incisos 
I, II, III e IV deverá ser regulamentada por lei especifica.

§2º Em parceria entra a iniciativa privada e os Pólos de 
Economia Criativa, aplicam-se, os seguintes instrumentos:

I - assistência técnica para orientação sobre elaboração 
de projetos, propriedade intelectual, acesso a linhas de 
financiamento, desenvolvimento de produtos, apoio jurídi-
co, acesso a incentivos a inovação e a pesquisa cientifica;

II - disponibilização de plataforma de comunicação digital 
para integração virtual dos polos de economia criativa;

III - estabelecimento de ruas com funcionamento 24 ho-
ras de comercio, serviços e empresas para atividades refe-
ridas no art. 18, na forma de lei especifica.

SEÇÃO IV - DOS PARQUES TECNOLÓGICOS

Art. 21. Parques Tecnológicos são oportunidades para o 
desenvolvimento urbano baseado em usos voltados para a 
produção de conhecimento e de complexos de desenvolvi-
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mento econômico e tecnológico que visam fomentar eco-
nomias baseadas no conhecimento por meio da integração 
da pesquisa cientifica e tecnológica, negócios/ empresas 
e organizações governamentais em um determinado ter-
ritório, e do suporte às inter-relações entre estes grupos.

§1º. Os Parques Tecnológicos podem abrigar centros para 
pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inova-
ção e incubação, treinamento, prospecção, como também 
infraestrutura para feiras, exposições e desenvolvimento 
mercadológico.

§2º. A determinação dos parques tecnológicos ocorrerá 
por Ato do Poder Executivo.

Art. 22. A implantação de Parques Tecnológicos tem como 
objetivo:

I - organizar um ambiente corporativo aberto à coopera-
ção, com parceria público-privada no âmbito nacional e 
internacional e propícia para a promoção de pesquisa, de-
senvolvimento e inovação realizada por meio de empresas 
de tecnologia;

II - concentrar em áreas estratégicas empresas e institui-
ções nacionais e internacionais voltadas às atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação;

III - criar novas oportunidades de negócios, agregando 
valor às empresas maduras;

IV - gerar empregos baseados no conhecimento;

V - fomentar o empreendedorismo e incubar novas empre-
sas inovadoras;

VI - aumentar a sinergia entre instituições de ciência e 
tecnologia e empresas;

VII - construir espaços atraentes para profissionais do co-
nhecimento emergente;

VIII - incentivar a implantação de empresas que promo-
vam o uso de fontes energéticas alternativas e outras prá-
ticas ambientalmente sustentáveis.

SEÇÃO V - DO POLO DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO RURAL SUSTENTÁVEL

Art. 23. O Pólo de Desenvolvimento Econômico Rural Sus-
tentável objetiva promover atividades econômicas e gerar 
empregos nas Macrozonas Rural e de Transição, confor-
me ANEXO 6, de modo a compatibilizar a conservação das 
áreas de preservação natural, recursos hídricos e paisa-
gens naturais.

Art. 24. Para implementar o Pólo de Desenvolvimento 
Econômico Rural Sustentável, deverão ser promovidas as 
seguintes ações:

I - fortalecer a Assistência Técnica e Extensão Rural atra-
vés da criação de casas de apoio ao agricultor, dotando-as 
de recursos e infraestrutura suficientes;

II - apoiar a certificação orgânica dos agricultores familia-
res, em especial a certificação participativa;

III - estabelecer convênio com o Instituto Nacional da 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para promover o 
recadastramento das propriedades;

IV - firmar convênios com o Governo Federal objetivando 
implantar no Município as políticas e programas federais 
voltados à agricultura familiar e a agroecologia, de acordo 
com a Política Nacional de Agricultura Familiar e o Plano 
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica;

V – buscar parceria com os governos Estadual e Fede-
ral, para possível implantação de uma Escola Técnica de 
Agroecologia e programas de melhoria das estradas vici-
nais rurais e de saneamento básico;

VI – incentivar e fomentar a construção de um entreposto 
de comercialização e distribuição de produtos agropecuá-
rios;

VII - garantir a introdução de alimentos orgânicos produ-
zidos no Município de Viana na alimentação escolar;

VIII - fortalecer e ampliar a fiscalização ambiental para 
proteger o uso e a paisagem rural, integrando e otimizan-
do as ações dos órgãos estaduais e municipais competen-
tes;

IX - criar mecanismos para a proteção e conservação da 
biodiversidade na zona rural;

X - melhorar a oferta de equipamentos e serviços públi-
cos de educação, saúde, assistência social, lazer, esporte e 
cultura à população moradora da região.

§1º. A propriedade que, independente de sua localização 
no Município, mantiver atividade agropecuária produtiva, 
devidamente cadastrada no Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (INCRA), não será enquadrada 
como urbana enquanto mantiver a atividade, podendo be-
neficiar-se das ações previstas nesse artigo.

§2º. As ações previstas no caput desse artigo deverão ser 
articuladas, preferencialmente, com os municípios vizinhos 
e com o Governo do Estado, no âmbito de uma política re-
gional de desenvolvimento rural sustentável.

Art. 25. O Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico 
Rural Sustentável é o instrumento norteador do desenvol-
vimento econômico da zona rural, contendo, no mínimo:

I - diagnóstico socioambiental, econômico e cultural;
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II - caracterização das cadeias produtivas existentes e po-
tenciais, identificando os entraves a serem superados para 
seu desenvolvimento;

III - diretrizes para orientar as articulações e parcerias 
com órgãos públicos, organizações da sociedade civil e 
instituições de ensino e pesquisa necessárias para o de-
senvolvimento rural;

IV - diretrizes para orientar a destinação de recursos vol-
tados a promover o desenvolvimento rural sustentável.

Parágrafo Único. O Plano Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico Rural Sustentável deverá ser elaborado de 
forma participativa no prazo de 5 (cinco) anos a partir do 
inicio da vigência desta Lei.

Art. 26. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico Rural Sustentável, a ser regulamentado 
por Ato do Poder Executivo, no prazo de 5 (cinco) anos a 
partir do inicio da vigência desta Lei.

SEÇÃO VI - DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

Art. 27. São diretrizes do Desenvolvimento Turístico:

I – visando o desenvolvimento da atividade econômica do 
turismo, o Município deve fomentar, promover, incentivar 
e consolidar o turismo, buscando a preservação ambiental, 
cultural, do patrimônio histórico e turístico, a geração de 
renda, a inclusão social e a valorização e elevação da qua-
lidade de vida em seu território;

II – a implementação de formas de articulação regional e 
metropolitana para o desenvolvimento de atividades tu-
rísticas;

III – criação junto com a participação popular de uma 
Política Pública específica para o desenvolvimento do turis-
mo na região, através de um Plano Municipal de Turismo, 
onde será criado condições de continuidade a longo e mé-
dio prazo, e desenvolvendo assim de forma consistente o 
Turismo no Município de Viana;

IV – implementar e ampliar a infraestrutura turística;

V – implementar a constituição de sistema eficiente de 
informação turística;

VI – criação, consolidação, promoção e divulgação dos pó-
los turísticos do Município de Viana;

VII – envolvimento da população local, com capacitação 
para o desenvolvimento do turismo.

Parágrafo Único. O Plano Municipal de Turismo deverá 
ser elaborado de forma participativa no prazo de 5 (cinco) 
anos a partir do inicio da vigência desta Lei.

CAPÍTULO II – DA ESTRATÉGIA E DAS POLÍTICAS 
DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

SEÇÃO I – DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO SIS-
TEMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Art. 28. O Sistema de Mobilidade e Acessibilidade é defi-
nido como o conjunto organizado e coordenado dos modos 
de transporte, serviços, equipamentos, infraestruturas e 
instalações operacionais necessários à ampla mobilidade 
de pessoas e deslocamento de cargas pelo território mu-
nicipal, visando garantir a qualidade dos serviços, a segu-
rança e a proteção à saúde de todos os usuários, princi-
palmente aqueles em condição de vulnerabilidade social, 
além de contribuir para a mitigação das mudanças climá-
ticas.

Art. 29. São compostos do Sistema de Mobilidade:

I – sistema viário;

II – sistema de circulação de pedestres;

III – sistema de transporte coletivo público;

IV – sistema de transporte coletivo privado;

V – sistema cicloviário;

VI – sistema de logística de transporte de carga.

Art. 30. Os objetivos do Sistema de Mobilidade são:

I – melhoria das condições de mobilidade da população, 
com conforto, segurança e modicidade, incluindo os gru-
pos de mobilidade reduzida;

II – homogeneização das condições de macroacessibilida-
de entre diferentes regiões do Município;

III – aumento da participação do transporte público cole-
tivo e não motorizado na divisão modal;

IV – redução do tempo de viagem dos munícipes;

V – melhoria das condições de integração entre os diferen-
tes modais de transporte;

VI – promoção do desenvolvimento sustentável com a 
mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, incluindo a 
redução dos acidentes de trânsito, emissões de poluentes, 
poluição sonora e deterioração do patrimônio edificado;

VII – promover o compartilhamento de automóveis;

VIII – melhoria das condições de circulação das cargas 
no Município com definição de horários e caracterização de 
veículos e tipos de carga.
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Art. 31. Os programas, ações e investimentos, públicos e 
privados, no Sistema de Mobilidade devem ser orientados 
segundo as seguintes diretrizes:

I – promover integração física, operacional e tarifaria dos 
diferentes modos de transporte que operam no Município, 
reforçando o caráter de rede única com alcance metropo-
litano e macrometropolitano;

II – promover os modos não motorizados como meio de 
transporte urbano, em especial o uso de bicicletas, por 
meio da criação de uma rede estrutural cicloviária;

III – promover a integração entre os sistemas de trans-
porte publico coletivo e os não motorizados e entre estes 
e o transporte coletivo privado rotineiro de passageiros;

IV – promover o compartilhamento de automóveis, inclu-
sive por meio da previsão de vagas para viabilização desse 
modal;

V – promover e priorizar a acessibilidade cidadã – pedes-
tres, ciclistas, pessoas com necessidades especiais e mo-
bilidade reduzida, assim como sobre o transporte motori-
zado de bens e pessoas;

VI – priorizar o transporte público coletivo, os modos não 
motorizados e os modos compartilhados, em relação aos 
meios individuais motorizados;

VII – complementar, ajustar e melhorar o sistema viário 
em especial nas áreas de urbanização incompleta, visando 
sua estruturação e ligação interbairros;

VIII – promover o uso mais eficiente dos meios de trans-
porte com o incentivo das tecnologias de menor impacto 
ambiental;

IX – diminuir o desequilíbrio existente na apropriação do 
espaço utilizado para a mobilidade urbana, favorecendo 
os modos coletivos que atendam a maioria da população, 
sobretudo os extratos populacionais mais vulneráveis;

X – promover o maior aproveitamento em áreas com boa 
oferta de transporte público coletivo por meio da sua arti-
culação com a regulação do uso e ocupação do solo;

XI – estabelecer instrumentos de controle da oferta de 
vagas de estacionamento em áreas publicas e privadas, 
inclusive para operação da atividade de compartilhamento 
de vagas;

XII – articular e adequar o mobiliário urbano novo e exis-
tente à rede de transporte público coletivo;

XIII – articular as políticas de transporte e circulação, de 
desenvolvimento urbano e econômico e de proteção ao 
meio ambiente urbano;

XIV – articular as diferentes políticas e ações de mobilida-
de urbana, abrangendo os três níveis da federação e seus 
respectivos órgãos técnicos;

XV – promover ampla participação de setores da socie-
dade civil em todas as fases do planejamento e gestão da 
mobilidade urbana;

XVI – incentivar a utilização de veículos automotores mo-
vidos à base de energia elétrica ou a hidrogênio, visando 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a poluição 
sonora, e a redução de gastos com combustíveis com a 
utilização de veículos movidos com fontes de energias re-
nováveis ou combustíveis menos poluentes;

XVII – propor a melhoria da qualidade das calçadas e das 
travessias de pedestres sobre as rodovias federais e ferro-
vias, aos órgãos responsáveis.

XVIII – reduzir a necessidade de deslocamento, dos tem-
pos de viagens e dos custos operacionais;

XIX – melhorar a fluidez do trânsito de bens e pessoas, 
da malha viária, dos sistemas de transportes e dos equi-
pamentos de apoio, incluindo a implantação de centro de 
transbordo e da transferência de pessoas e bens;

XX – considerar as questões de logística no sistema de 
mobilidade urbana e rural, garantindo a fluidez no trans-
porte de cargas e mercadorias, visando o desenvolvimento 
econômico;

XXI – realizar o planejamento da mobilidade com a parti-
cipação da sociedade na elaboração dos planos e projetos, 
para garantir legitimação e sustentação política na sua im-
plementação e continuidade;

XXII – implantar dispositivos de redução da velocidade e 
acalmamento de tráfego nas vias locais.

SEÇÃO II – DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE 
URBANA

Art. 32. A Prefeitura Municipal de Viana elaborará o Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, de acordo com os pra-
zos e determinações estabelecidas pela legislação federal 
que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem 
como dos objetivos e diretrizes dos art. 30 e 31 desta Lei.

Art. 33. A Política Municipal de Mobilidade e Acessibilidade 
tem as seguintes diretrizes:

I – otimizar a rede de transportes e deslocamento huma-
no;

II – articular as políticas de transporte e circulação, de de-
senvolvimento urbano e econômico e de proteção ao meio 
ambiente urbano;

III – analisar as condições de acessibilidade e mobilidade 
existentes no Município e suas conexões entre bairros e 
com os municípios da região metropolitana a fim de identi-
ficar os diferentes tipos de demandas urbanas, sociais, de-
mográficas, econômicas e ambientais que deverão nortear 
a formulação das propostas;

IV - modelo institucional para o planejamento da mobilida-
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de, promovendo maior integração entre as esferas munici-
pal e estadual, tanto no âmbito da formulação de políticas 
setoriais, como na esfera do desenvolvimento técnico dos 
trabalhos, buscando uma maior integração metropolitana;

V - programa para o gerenciamento dos estacionamentos 
no Município com controle de estacionamento nas vias pú-
blicas, limitação de estacionamentos nas áreas centrais e 
implantação de estacionamentos públicos associados com 
o sistema de transporte público coletivo, o compartilha-
mento de automóveis, as centralidades urbanas e as rodo-
vias, quando necessário;

VI - estratégias tarifárias para melhorar as condições de 
mobilidade da população, em especial de baixa renda;

VII - ações para garantir a acessibilidade universal aos 
serviços, equipamentos e infraestruturas de transporte 
público coletivo, com adequações das calçadas, travessias 
de pedestres sobre as rodovias e ferrovias e acessos às 
edificações;

VIII - promoção da ligação de regiões da cidade por meio 
da ampliação de pontes, rodovias e estradas, assim re-
duzindo a necessidade de deslocamento, dos tempos de 
viagens e dos custos operacionais;

IX - intervenções para complementação, adequação e me-
lhoria do sistema viário estrutural necessário para favore-
cer a circulação de transportes coletivos e não motorizados 
e promover ligações mais eficientes entre os bairros e as 
centralidades;

X - estratégias para a configuração do sistema de circula-
ção de carga no Município, abrangendo as esferas de ges-
tão, regulamentação e infraestrutura e definição do siste-
ma viário de interesse do transporte de carga, garantindo 
fluidez e o desenvolvimento econômico;

XI - intervenções para a implantação do sistema cicloviá-
rio integrado ao sistema de transporte público coletivo de 
alta e média capacidade;

XII – realizar o planejamento da mobilidade com a parti-
cipação da sociedade na elaboração dos planos e projetos, 
para garantir legitimação e sustentação da política na sua 
implementação e continuidade.

Parágrafo Único. Para garantir os recursos necessários 
para investir na implantação da rede estrutural de trans-
porte coletivo prevista neste Plano Diretor, o Executivo 
deve realizar estudos visando obter fonte alternativa de 
receita.

Art. 34. São ações estratégicas da Política Municipal de 
Mobilidade e Acessibilidade:

I - elaborar e implementar o Plano Diretor de Mobilidade 
e Acessibilidade;

II - participar ativamente da regulação do serviço de 
transporte coletivo junto à CETURB-GV (Companhia de 
Transportes Urbanos da Grande Vitória);

III – qualificar as calçadas e as travessias de pedestres 
sobre as rodovias federais e ferrovias, considerando as 
demandas manifestas referentes à mobilidade dos pedes-
tres;

IV - ampliar e melhorar a pavimentação de vias nas áreas 
urbanas do município;

V - concentrar fluxos de passagem em eixos prioritários, 
evitando o desvio para as áreas internas de bairros;

VI - estimular a implantação de pólos geradores de tráfe-
go de abrangência regional e extra-regional em áreas com 
menores impactos nos fluxos municipais;

VII - desenvolver programas de educação no trânsito, 
priorização do transporte coletivo, implantação e adequa-
ção de vias de pedestres acessíveis promovendo-os junto 
às escolas, instituições esportivas e entidades privadas;

VIII – assegurar que os pólos geradores de tráfego sejam 
dotados de área de acumulação de veículos, de carga e 
descarga, e de embarque e desembarque no interior do 
terreno, não sendo permitida a utilização da via pública 
para este fim;

IX - definir parâmetros para a construção de travessias 
de pedestres em áreas com acesso constante de veículos;

X - garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de defi-
ciência ou com mobilidade reduzida dos espaços e edifícios 
públicos e de uso coletivo nos termos da legislação aplicá-
vel, em especial a Lei Federal n.º 10.098/2000;

XI - minimizar o impacto de tráfego de passagem nas Ro-
dovias Federais BR-262 e BR-101;

XII - consolidar os eixos estruturantes e de dinamização, 
previstos nesta lei.

Art. 35. O Plano Municipal de Mobilidade deverá tratar, no 
mínimo, do seguinte conteúdo:

I - matriz de origem e destino de mobilidade;

II - caracterização dos fluxos predominantes de pessoas e 
bens, identificando por intermédio da pesquisa de origem 
e destino:

a) principais regiões de origem e destino;

b) Modos de circulação;

c) Motivos das viagens;

d) horários e volumetrias das viagens.

III - identificação dos principais trechos de deseconomias 
de mobilidade:

a) acidentes de trânsito;
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b) congestionamentos;

c) poluição sonora, atmosférica e visual.

IV – rede virtual de mobilidade e simulação dos fluxos 
predominantes das demandas dos transportes coletivo, de 
carga e individual, caracterizando os principais impactos 
negativos;

V – simulação de cenários para caracterização dos fluxos 
de mobilidade de demandas futuras, de empreendimentos 
públicos ou privados que sejam polos geradores de tráfego 
e de viagens;

VI – a implantação padronizada de passeios públicos, pas-
sarelas e calçadas, de forma a garantir a acessibilidade e a 
melhoria para os deslocamentos a pé, de forma universal;

VII – elaboração da rede futura de mobilidade, caracte-
rizando as principais intervenções no sistema viário, nos 
transportes e no trânsito e as faixas de domínio a serem 
preservadas;

VIII - ações para implantação de políticas visando o 
controle de modos poluentes e menos eficientes de 
transporte.

Art. 36. O Plano Municipal de Mobilidade definirá as ações 
de curto, médio e longo prazo, atendendo ao disposto nes-
ta Lei.

SEÇÃO III – DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE PE-
DESTRES

Art. 37. O Sistema de Circulação de Pedestres é definido 
como o conjunto de vias e estruturas físicas destinadas à 
circulação de pedestres.

Parágrafo Único. Ato do Poder Executivo regulamentará 
o Sistema de Circulação de Pedestres.

Art. 38. São componentes do Sistema de Circulação de 
Pedestres:

I - calçadas;

II - vias de pedestres (calçadões);

III - faixas de pedestres e lombofaixas;

IV - transposições e passarelas;

V - sinalização específica.

Art. 39. As ações estratégicas do Sistema de Circulação 
de Pedestres são:

I - melhoria do acesso e do deslocamento de qualquer 

pessoa com autonomia e segurança pelos componentes do 
Sistema de Circulação de Pedestres;

II - integração do sistema de transporte público coletivo 
com as calçadas, faixas de pedestre, transposições e pas-
sarelas, visando ao pleno acesso do pedestre ao transpor-
te público coletivo e aos equipamentos urbanos e sociais;

III - ampliação das calçadas, passeios e espaços de con-
vivência;

IV - redução de quedas e acidentes relacionados à circula-
ção de pedestres junto aos componentes do sistema;

V - padronização e readequação dos passeios públicos em 
rotas com maior trânsito de pedestres;

VI - integração entre o sistema de estacionamento de bici-
cletas (paraciclos e bicicletários) e as calçadas, visando ao 
pleno acesso de ciclistas aos estabelecimentos.

Art. 40. Os programas, ações e investimentos, públicos 
e privados, no Sistema de Circulação de Pedestres devem 
ser orientados segundo as seguintes diretrizes:

I - priorizar as intervenções de mobilidade inclusiva na 
melhoria de calçadas e calçadões existentes, em especial 
os situados nas rotas estratégicas;

II - implantar travessias em nível de vias que não permi-
tam interrupção de tráfego de veículos motorizados, ga-
rantindo assim a segurança e o conforto do pedestre;

III - integrar sistema de transporte público coletivo com o 
sistema de circulação de pedestres, por meio de conexões 
entre modais de transporte, calçadas, faixas de pedestre, 
transposições, passarelas e sinalização específica, visan-
do à plena acessibilidade do pedestre ao espaço urbano 
construído;

IV - adaptar as calçadas e os outros componentes do sis-
tema às necessidades das pessoas com deficiência visual e 
mobilidade reduzida;

V - instituir órgão responsável pela formulação e imple-
mentação de programas e ações para o Sistema de Circu-
lação de Pedestres;

VI - utilizar o modelo de desenho universal para a execu-
ção das políticas de transporte não motorizado;

VII - eliminar barreiras físicas que possam representar 
riscos à circulação do usuário, sobretudo de crianças e 
pessoas com mobilidade reduzida e portadoras de neces-
sidades especiais;

VIII - priorizar a circulação de pedestres sobre os demais 
modais de transportes, especialmente em vias não estru-
turais;

IX - garantir a implantação de estruturas de acalmamen-
to de tráfego e redução de velocidade, especialmente em 
vias não estruturais.
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SEÇÃO IV - DA ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

Art. 41. A acessibilidade universal é diretriz básica para 
todas as intervenções relacionadas ao Sistema de Mobi-
lidade.

Parágrafo Único. Por acessibilidade universal entende-se 
a condição para utilização, com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos sistemas que compõem o Sistema 
de Mobilidade, considerando pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida.

Art. 42. A rede semafórica destinada à travessia de pe-
destres deve incorporar gradualmente dispositivos para 
que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida pos-
sa atravessar pela faixa de pedestres, com autonomia e 
segurança, de acordo com a legislação aplicável.

Art. 43. Calçadas, faixas de pedestres, transposições e 
passarelas deverão ser gradualmente adequadas para 
atender a mobilidade inclusiva, visando a sua autonomia, 
conforme normas técnicas regulamentares pertinentes.

Parágrafo Único. O Executivo deverá elaborar plano de 
adequação, recuperação e manutenção de passeios públi-
cos, podendo ser integrante do Plano de Mobilidade.

SEÇÃO V - DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 44. As vias que integram o sistema viário básico do 
Município ficam assim classificadas funcionalmente de 
acordo com as suas características:

I - via estrutural: São as vias estruturadoras do território, 
que conectam o município aos municípios vizinhos. Con-
tam com capacidade elevada de absorção do volume de 
trafego motorizado e de características metropolitanas e 
regionais;

II - via arterial: Vias com capacidade de absorver signi-
ficativos volumes de tráfego motorizados e de integração 
entre bairros;

III - via coletora: Vias com capacidade de absorver mode-
rados volumes de tráfego motorizado;

IV - via sub-coletora: Vias destinadas a atender ao tráfego 
local motorizado e não motorizado, com moderados volu-
mes de tráfego;

V - via local: Vias destinadas a atender ao tráfego local 
motorizado e não motorizado, com baixos volumes de trá-
fego;

VI - vias rurais: estradas municipais que se situam fora do 
perímetro urbano;

VII - vias de pedestre: vias ou conjunto de vias destina-
das à circulação prioritária de pedestres;

VIII - ciclovia: via ou conjunto de vias destinadas a circu-
lação de bicicletas e afins, separadas fisicamente do trá-
fego comum;

IX - ciclofaixa: Utiliza parte da pista de rolamento destina-
da à circulação de bicicletas e afins, delimitada por sinali-
zação especifica.

Art. 45. O Município regulamentará através de Ato do Po-
der Executivo:

I - a circulação e o estacionamento de veículos privados e 
de transporte coletivo privado nas vias;

II - o serviço de taxis;

III - os serviços de motofrete e propostas para a circula-
ção segura de motocicletas;

IV - a abertura de rotas de ciclismo, bicicletários e com-
partilhamento de bicicletas e vagas especiais para com-
partilhamento de automóveis e similares;

V - as diretrizes e regras para o compartilhamento e esta-
cionamento de bicicletas;

VI - a circulação e a presença de resíduos e cargas peri-
gosas;

VII - a utilização e a manutenção dos passeios públicos e 
das vias de pedestres;

VIII - a instalação de mobiliário urbano nos passeios pú-
blicos e vias de pedestre;

IX - a realização de atividades e a implantação e o funcio-
namento de estabelecimentos geradores de tráfego, por 
transporte coletivo ou individual, de pessoas ou de cargas.

§1º. Para a determinação dos locais de estacionamento 
de veículos e a implantação de pontos de táxi, somente 
serão permitidos nas vias locais, coletoras e estruturais, 
desde que:

I - seja respeitada a prioridade para o transporte público 
coletivo e para a fluidez de tráfego geral registrado no uso 
das vias coletoras e estruturais;

II - seja garantida a segurança e o acesso das pessoas aos 
lotes lindeiros.

§2º. As vias receberão adaptações, quando necessário, 
para atender a circulação de ciclistas por meio da implan-
tação de infraestrutura cicloviária adequada.

Art. 46. As ações estratégicas do Sistema Viário são:
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I – implantar e complementar as vias estruturais do Mu-
nicípio;

II - abrir novas vias no sistema estrutural permitindo a 
interligação entre bairros e a conexão com rodovias;

III - alargar e melhorar as vias estruturais do Município;

IV - modernizar a rede semafórica, e aprimorar a sinaliza-
ção vertical e horizontal em todo o Sistema Viário;

V - padronizar, readequar e garantir acessibilidade dos 
passeios públicos em rotas com maior trânsito de pedes-
tres;

VI - adequar pontes, viadutos e passarelas para a traves-
sia segura de pedestres e ciclistas;

VII - implantar, nas vias de tráfego local, medidas de en-
genharia de tráfego de forma a disciplinar o uso do espaço 
entre pedestres, ciclistas e veículos;

VIII - adaptar as condições da circulação de transportes 
motorizados a fim de garantir a segurança e incentivar o 
uso de modais não motorizados, especialmente nas vias 
locais, subcoletoras e coletoras, inclusive com medidas de 
acalmamento de trafego e redução da velocidade;

IX - redução do espaço de estacionamentos de automó-
veis para implantação de estrutura cicloviária e ampliação 
de calçadas.

§1º. O sistema viário poderá receber adaptações que pro-
movam o compartilhamento adequado do espaço das vias 
entre diferentes modos de circulação, motorizados e não 
motorizados, garantidas as condições de segurança.

§2º. Nas vias do sistema viário arterial e/ou coletora, exis-
tente ou planejado, dotadas de três ou mais faixas de ro-
lamento na mesma pista, uma faixa deverá ser destinada 
para a circulação exclusiva de transporte público coletivo.

SEÇÃO VI - DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETI-
VO PÚBLICO E PRIVADO

Art. 47. O Sistema de Transporte Público Coletivo e o con-
junto de modais, infraestruturas e equipamentos que rea-
lizam o serviço de transporte de passageiros, acessível a 
toda a população, com itinerários e preços fixados pelo 
Poder Publico.

Art. 48. O Sistema de Transporte Coletivo Público, com 
seus componentes e ações estratégicas, serão regulamen-
tados por Ato do Poder Executivo, assim que tiver previsão 
de municipalização do sistema de transporte coletivo.

Art. 49. O Sistema de Transporte Coletivo Privado é com-
posto pelo conjunto de modos e serviços que realizam o 

serviço rotineiro e não rotineiro de transporte de passagei-
ros de modo não aberto ao publico, sem fixação de itinerá-
rios e com preços não definidos pelo Poder Publico.

Parágrafo Único. A utilização de equipamentos, infraes-
truturas e instalações operacionais por parte do Sistema 
Coletivo Privado será regulamentada por ato do Executivo 
de modo a integrar esse sistema aos modais de transporte 
publico.

SEÇÃO VII - DO SISTEMA CICLOVIÁRIO

Art. 50. O Sistema Cicloviário é caracterizado por um 
sistema de mobilidade não motorizado e definido como o 
conjunto de infraestruturas necessárias para a circulação 
segura dos ciclistas e de ações de incentivo ao uso da bi-
cicleta.

Art. 51. São componentes do Sistema Cicloviário:

I - ciclovias;

II - ciclofaixas;

III - ciclorrotas;

IV - bicicletários e demais equipamentos urbanos de su-
porte;

V - sinalização cicloviária;

VI - sistema de compartilhamento de bicicletas.

Art. 52. Os programas, ações e investimentos, públicos 
e privados, no Sistema Cicloviário devem ser orientados 
segundo o objetivo de estruturar uma rede complementar 
de transporte, integrando os componentes do Sistema Ci-
cloviário e os demais modais de transporte.

Art. 53. Os programas, ações e investimentos, públicos 
e privados, no Sistema Cicloviário, devem ser orientados 
segundo diretriz de implantar as redes cicloviárias associa-
das às redes de transporte público coletivo motorizado de 
alta e média capacidade, e garantir o deslocamento seguro 
e confortável de ciclistas em todas as vias.

Art. 54. Os programas, ações e investimentos, públicos e 
privados, no Sistema Cicloviário, deverão estar acompa-
nhados de campanhas de conscientização e incentivo do 
uso de transportes não motorizados.

Art. 55. A ação prioritária será implantar a rede cicloviária 
integrada com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana.
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SEÇÃO VIII - DO SISTEMA DE LOGÍSTICA E CARGAS

Art. 56. O Sistema de Logística e Cargas é o conjunto 
de sistemas, instalações e equipamentos que dão suporte 
ao transporte, armazenamento e distribuição, associado 
a iniciativas públicas e privadas de gestão dos fluxos de 
cargas.

Art. 57. São componentes do Sistema de Logística e Car-
gas:

I - sistema viário de interesse do transporte de carga;

II - vias e sistemas exclusivos de distribuição de cargas, 
incluindo dutovias e ferrovias segregadas;

III - plataformas e terminais logísticos;

IV - centros de armazenamento, transbordo e distribui-
ção;

V - veículos de transporte de carga;

VI - pátios de manutenção e estacionamento;

VII - instalações e edificações de apoio ao sistema.

Art. 58. As ações estratégicas do Sistema de Logística e 
Cargas são:

I - incentivar o melhor uso da infraestrutura logística ins-
talada no Município, aumentando sua eficiência e reduzin-
do seu impacto ambiental;

II - planejar, implantar e ampliar a cadeia logística de di-
ferentes modais, incluindo os modais rodoviário, e ferro-
viário;

III - planejar, implantar e ampliar a infraestrutura logísti-
ca em conjunto com as demais esferas de governo;

IV - regulamentar e monitorar a circulação de veículos de 
carga, incluindo as cargas perigosas ou superdimensiona-
das;

V - planejar soluções de inserção urbana do sistema de 
abastecimento e logística que minimizem os conflitos de 
convivência e as interferências entre este sistema e os de-
mais fluxos metropolitanos.

CAPÍTULO III - DA POLÍTICA AMBIENTAL

Art. 59. A Política Ambiental do Município tem caráter 
transversal e se articula com as diversas políticas públicas, 
sistemas e estratégias de desenvolvimento econômico que 
integram esta lei e demais regulamentos específicos que 
dispõem sobre a proteção e o desenvolvimento socioam-
biental no Município.

Art. 60. São objetivos da Política Ambiental:

I - implementação, no território municipal, das diretrizes 
contidas na Política Nacional de Meio Ambiente, Política 
Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional de Sanea-
mento Básico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Polí-
tica Nacional de Mudanças Climáticas, Lei Federal da Mata 
Atlântica, Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
e demais normas e regulamentos federais e estaduais, no 
que couber;

II - conservação e recuperação do meio ambiente e da 
paisagem;

III - proteção dos serviços ambientais prestados pelos 
ecossistemas;

IV - redução da contaminação ambiental em todas as suas 
formas;

V - garantia de proteção dos recursos hídricos e manan-
ciais de abastecimento;

VI - priorização de medidas de adaptação das mudanças 
climáticas;

VII - incentivo a adoção de hábitos, costumes e praticas 
que visem à proteção dos recursos ambientais;

VIII - produção e divulgação de informações ambientais 
organizadas e qualificadas;

IX - estímulo às construções sustentáveis.

Art. 61. São diretrizes da Política Ambiental:

I – criar mecanismos estratégicos para conservar, prote-
ger e recuperar a biodiversidade, os remanescentes da flo-
ra e da fauna, os mananciais, os remanescentes da Mata 
Atlântica e suas unidades de conservação;

II - melhorar a relação de áreas verdes por habitante do 
Município, viabilizando a gestão democrática das áreas de 
interesse ambiental com a ampliação, recuperação e mo-
nitoramento dessas áreas;

III – desenvolver projetos específicos voltados para a con-
servação, recuperação e proteção da qualidade ambiental 
dos recursos hídricos, inclusive águas subterrâneas, e das 
bacias hidrográficas, em especial as dos mananciais de 
abastecimento;

IV - aprimorar mecanismos de incentivo a recuperação e 
proteção ambiental, promovendo a qualidade ambiental e 
o uso sustentável dos recursos naturais, por meio do pla-
nejamento e do controle ambiental;

V - valorizar, proteger, preservar e divulgar o patrimônio 
natural local, tornando-o reconhecido pelos cidadãos, e 
viabilizando a sua apropriação efetiva pela cidade;

VI - promover o acesso da população às informações re-
lativas ao patrimônio natural do Município e incentivar a 
realização de estudos específicos sobre os recursos na-
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turais locais, florestais, florísticos, faunísticos, etc., e sua 
disponibilização em escolas, museus e bibliotecas;

VII - reabilitar as áreas degradadas e reinseri-las na di-
nâmica urbana, promovendo a recuperação ambiental, re-
vertendo os processos de degradação das condições físi-
cas, químicas e biológicas do ambiente;

VIII - minimizar os impactos da urbanização sobre as 
áreas prestadoras de serviços ambientais;

IX - minimizar os processos de erosão e de escorregamen-
tos de solo e rocha, implementando programas de reabili-
tação das áreas de risco;

X - contribuir para a redução de enchentes;

XI – combater, controlar e reduzir os níveis de poluição 
sonora, visual, do ar, das águas e dos solos;

XII - contribuir para a minimização dos efeitos das ilhas 
de calor e da impermeabilização do solo;

XIII - adotar medidas de adaptação às mudanças climá-
ticas;

XIV - promover o manejo da vegetação urbana de forma 
a garantir a proteção das áreas de interesse ambiental e a 
diversidade biológica natural;

XV – viabilizar a criação de parques intra e extra-urbanos, 
com a preservação de remanescentes florestais e forma-
ções secundárias pré-existentes, fazendo a recomposição 
intensiva da vegetação nas áreas degradadas;

XVI - implementar o Sistema Municipal de Áreas Verdes 
e de Lazer;

XVII - reduzir as emissões de poluentes atmosféricos e 
gases de efeito estufa;

XVIII - promover programas de eficiência energética, 
cogitação de energia, energias renováveis e com menor 
potencial poluidor, em edificações, iluminação pública e 
transportes, podendo ocorrer através de estímulos para o 
uso dessas energias;

XIX - criar, por lei específica, incentivos fiscais e urbanís-
ticos às construções sustentáveis, inclusive na reforma de 
edificações existentes;

XX - adotar procedimentos de aquisição de bens e contra-
tação de serviços pelo Poder Público Municipal com base 
em critérios de sustentabilidade;

XXI - estimular a agricultura familiar, urbana e periurba-
na, incentivando a agricultura orgânica e a diminuição do 
uso de agrotóxicos;

XXII – viabilizar a melhoria da qualidade das águas cor-
rentes e dormentes através de programas específicos de 
despoluição e saneamento ambiental integrado;

XXIII - promover a educação ambiental formal e não 
formal, como instrumento de ampliação do conhecimen-
to coletivo e formação de consciência ecológica visando 

incentivar a defesa do meio ambiente e participação nas 
políticas públicas ambientais, integradas com as demais 
políticas setoriais;

XXIV - articular, no âmbito dos Comitês de Bacias Hidro-
gráficas, ações conjuntas de conservação, recuperação e 
fiscalização ambiental entre os municípios da Região Me-
tropolitana, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o 
Instituto Estadual do Meio Ambiente;

XXV - implantar estratégias integradas com outros mu-
nicípios da Região Metropolitana e articuladas com outras 
esferas de governo para redução da poluição e degradação 
do meio ambiente; e,

XXVI - compatibilizar a proteção ambiental com o desen-
volvimento econômico sustentável e a qualidade de vida 
da população.

Parágrafo Único. Para estimular as construções susten-
táveis, por Legislação especifica poderá ser criado incenti-
vos fiscais, tais como o IPTU Verde, destinados a apoiar a 
adoção de técnicas construtivas voltadas à racionalização 
do uso de energia e água, gestão sustentável de resíduos 
sólidos, aumento da permeabilidade do solo, entre outras 
práticas.

CAPÍTULO IV – DA POLÍTICA E DO SISTEMA DE SA-
NEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO

Art. 62. O Sistema de Saneamento Ambiental Integra-
do corresponde aos sistemas de abastecimento de água, 
de esgotamento sanitário, de drenagem e de gestão in-
tegrada de resíduos sólidos e é composto pelos serviços, 
equipamentos, infraestruturas e instalações operacionais e 
processos necessários para viabilizar:

I - o abastecimento público de água potável, desde a cap-
tação até as ligações prediais, com seus respectivos ins-
trumentos de medição, incluindo os sistemas isolados;

II - a coleta, afastamento, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações pre-
diais até o lançamento do efluente final no meio ambiente;

III - o manejo das águas pluviais, compreendendo desde 
o transporte, detenção, retenção, absorção e escoamen-
to ao planejamento integrado da ocupação dos fundos de 
vale;

IV - a coleta, inclusive a coleta seletiva, o transporte, o 
transbordo, o tratamento e a disposição final dos resíduos 
domiciliares, da varrição e limpeza de logradouros e vias 
publicas, dos estabelecimentos comerciais e prestadores 
de serviços, dos processos e instalações industriais, dos 
serviços públicos de saneamento básico, serviços de saúde 
e construção; e,

V - a hierarquia de não geração, redução, reutilização, re-
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ciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos por meio do 
manejo diferenciado, da recuperação dos resíduos reutili-
záveis e recicláveis e da disposição final dos rejeitos origi-
nários dos domicílios e da varrição e limpeza de logradou-
ros e vias públicas.

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO SIS-
TEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO

Art. 63. São objetivos do Sistema de Saneamento Am-
biental Integrado:

I – universalização dos serviços de saneamento básico, de 
abastecimento de água potável em quantidade suficiente 
para atender as necessidades básicas de consumo, de co-
leta e tratamento de esgotos;

II - conservação dos recursos ambientais;

III - estímulo ao reuso da água para fins industriais e ou-
tros que não o consumo humano;

IV - recuperação ambiental de cursos d’água e fundos de 
vale;

V - não geração, redução, reutilização, reciclagem, trata-
mento e ampliação da coleta dos resíduos sólidos e dispo-
sição final ambientalmente adequada dos rejeitos; e,

VI - melhoria no sistema de drenagem pluvial.

Art. 64. A Política de Saneamento Ambiental Integrado 
possui as seguintes diretrizes:

I – elaborar, revisar e/ ou e implementar o Plano Municipal 
de Saneamento Básico conforme Lei Federal n.º 11.445/ 
2007, aderindo à política nacional de saneamento;

II - ampliar as medidas de saneamento básico para as 
áreas deficitárias e instituir programa de soluções alterna-
tivas de esgotamento sanitário para atendimento de locais 
isolados periféricos;

III – integrar as políticas, programas, projetos e ações 
governamentais relacionadas com o saneamento, saúde, 
recursos hídricos, biodiversidade, desenvolvimento urbano 
e rural, habitação, uso e ocupação do solo;

IV - ampliar o sistema de drenagem e complementar a 
rede coletora de águas pluviais nas áreas urbanizadas do 
território, de modo a reduzir a ocorrência de alagamentos;

V – integrar os sistemas, inclusive os componentes de res-
ponsabilidade privada;

VI - assegurar à população do município oferta domiciliar 
de água para consumo residencial e outros usos com qua-
lidade compatível com os padrões de potabilidade;

VII - fixar metas progressivas de regularidade, definir 
parâmetros de qualidade, universalizar e melhorar a qua-

lidade dos sistemas de abastecimento de água e de tra-
tamento de esgoto a serem alcançadas pelas empresas 
concessionárias;

VIII – articular o Plano Municipal de Saneamento Ambien-
tal Integrado ao Plano Municipal de Habitação e o Plano 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável;

IX – melhorar a gestão e reduzir perdas dos sistemas 
existentes;

X – articular, no âmbito da Região Metropolitana da Grande 
Vitória, as diferentes ações relacionadas ao saneamento;

XI - promover o controle das cargas poluidoras difusas, 
com vistas a sua redução, particularmente daquelas ori-
ginadas do lançamento de resíduos sólidos e de ligações 
clandestinas de esgotamento sanitário;

XII – realizar processos participativos efetivos que en-
volvam representantes dos diversos setores da sociedade 
civil para apoiar, aprimorar e monitorar o Sistema de Sa-
neamento Ambiental;

XIII - promover a recuperação ambiental, revertendo os 
processos de degradação das condições físicas e biológicas 
do ambiente;

XIV – elaborar, implementar e estabelecer ações preventi-
vas para a gestão dos recursos hídricos, realização da dre-
nagem pluvial, o sistema de gestão integrada dos resíduos 
sólidos e líquidos, garantindo a coleta seletiva de lixo e da 
reciclagem, bem como a redução da geração dos resíduos 
sólidos, e conservação das áreas de proteção e recupera-
ção de mananciais e das unidades de conservação; e,

XV - criar mecanismos e campanhas de educação ambien-
tal, com ênfase em saneamento, considerando o uso ra-
cional e saudável da água, gestão dos resíduos sólidos e 
utilização de energias renováveis.

SEÇÃO II - DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL INTEGRADO

Art. 65. O Plano Municipal de Saneamento Ambiental In-
tegrado deverá ser elaborado e/ou atualizado, levando em 
consideração a legislação federal, estadual e municipal vi-
gente.

Parágrafo Único. O Plano Municipal de Saneamento Am-
biental Integrado, que se aplica à totalidade do território 
do Município, deverá atender aos objetivos e diretrizes dos 
art. 63 e 64 e conter, no mínimo:

I - análises sobre a situação atual de todos os 
componentes do Sistema de Saneamento Ambiental, 
avaliando seus impactos nas condições de vida da 
população e dimensionando as demandas sociais a partir 
de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
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socioeconômicos;

II - metas de curto, médio e longo prazo para a univer-
salização do acesso aos serviços de saneamento, para a 
suficiência dos sistemas de abastecimento de água e de 
tratamento dos efluentes de esgotos coletados, para o ma-
nejo de águas pluviais e resíduos sólidos, admitidas solu-
ções graduais e progressivas, observando a compatibilida-
de com os demais planos setoriais;

III - programas, projetos, ações e investimentos necessá-
rios para atingir as metas mencionadas no inciso anterior 
de modo compatível com os respectivos planos plurianuais 
e com planos setoriais correlatos, identificando possíveis 
fontes de financiamento;

IV - ações para emergências e contingências relativas a 
ocorrências que envolvem os sistemas de saneamento;

V - mecanismos e procedimentos para o monitoramento e 
avaliação dos resultados alcançados com a implementação 
dos projetos, ações e investimentos programados;

VI - propostas para garantir a sustentabilidade, eficiência 
e boa qualidade urbana e ambiental:

a) no abastecimento de água;

b) no esgotamento sanitário;

c) na limpeza urbana;

d) no manejo de resíduos sólidos;

e) no manejo de águas pluviais;

f) na drenagem urbana;

g) no controle de vetores.

Art. 66. Ato do Poder Executivo deverá ser elaborado re-
gulamentando o seguinte:

I – sistema de abastecimento de água;

II – sistema de esgotamento sanitário;

III – sistema de drenagem pluvial;

IV – a gestão integrada de resíduos sólidos.

CAPÍTULO V - DO SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS, 
ÁREAS VERDES E ESPAÇOS LIVRES

Art. 67. O Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e 
Espaços Livres é constituído pelo conjunto de áreas en-
quadradas nas diversas categorias protegidas pela legisla-
ção ambiental, de terras indígenas, de áreas prestadoras 
de serviços ambientais, das diversas tipologias de parques 
de logradouros públicos, de espaços vegetados e de espa-
ços não ocupados por edificação coberta, de propriedade 
pública ou particular.

§1º. A organização das áreas protegidas, espaços livres e 
áreas verdes como Sistema compete ao Executivo, ouvi-
dos os órgãos estaduais e federais, e se configura em es-
tratégia de qualificação, de preservação, de conservação, 
de recuperação e de ampliação das distintas tipologias de 
áreas e espaços que o compõe, para as quais está prevista 
nesta lei a aplicação de instrumentos de incentivo, a serem 
definidos e regulamentados por Ato do Poder Executivo.

§2º. O conjunto de áreas protegidas, espaços livres e áreas 
verdes referidos no caput deste artigo são consideradas de 
interesse público para o cumprimento de funcionalidades 
ecológicas, paisagísticas, produtivas, urbanísticas, de lazer 
e de práticas de sociabilidade.

§3º. Para a implementação do Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas, Espaços Livres e Áreas Verdes, além de recur-
sos orçamentários, deverão ser utilizados prioritariamente 
recursos do Fundo Especial de Meio Ambiente (FEMA), em 
especial os oriundos do Termo de Compromisso Ambiental 
- TCA, aplicado na hipótese de manejo da vegetação, nos 
termos definidos nesta lei e pela legislação especifica.

Art. 68. São componentes do Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres:

I - áreas públicas:

a) Unidades de Conservação de Proteção Integral que com-
põem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação;

b) parques urbanos;

c) parques lineares da rede hídrica;

d) outras categorias de parques a serem definidas pelo 
Executivo;

e) espaços livres e áreas verdes de logradouros públicos, 
incluindo praças, vias, vielas, ciclovias, escadarias;

f) espaços livres e áreas verdes de instituições públicas e 
serviços públicos de educação, saúde, cultura, lazer, abas-
tecimento, saneamento, transporte, comunicação e segu-
rança;

g) espaços livres e áreas verdes oriundas de parcelamento 
do solo;

h) Áreas de Preservação Permanente inseridas em imóveis 
de propriedade pública; e,

i) cemitérios públicos.

II - áreas privadas:

a) Unidades de Conservação de Uso Sustentável;

b) Áreas de Preservação Permanente inseridas em imóveis 
privados;

c) espaços livres e áreas verdes de instituições e serviços 
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privados de educação, saúde, cultura, lazer, abastecimen-
to, saneamento, transporte, comunicação, segurança e 
cemitérios;

d) espaços livres e áreas verdes com vegetação nativa em 
estágio avançado em imóveis residenciais e não residen-
ciais isolados ou em condomínios;

e) clubes de campo;

f) clubes esportivos sociais;

g) cemitérios particulares; e,

h) sítios, chácaras e propriedades agrícolas.

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO SIS-
TEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS, ÁREAS VERDES E 

ESPAÇOS LIVRES

Art. 69. São objetivos do Sistema de Áreas Protegidas, 
Áreas Verdes e Espaços Livres:

I - proteção da biodiversidade;

II - conservação das áreas prestadoras de serviços am-
bientais;

III - proteção e recuperação dos remanescentes de Mata 
Atlântica;

IV - qualificação das áreas verdes públicas;

V - incentivo à conservação das áreas verdes de proprie-
dade particular;

VI - conservação e recuperação dos corredores ecológicos 
na escala municipal e metropolitana;

VII - cumprimento das disposições do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação.

Art. 70. São diretrizes do Sistema de Áreas Protegidas, 
Áreas Verdes e Espaços Livres:

I - ampliar a oferta de áreas verdes públicas;

II - recuperar os espaços livres e as áreas verdes degra-
dadas, incluindo solos e cobertura vegetal;

III - recuperar áreas de preservação permanente;

IV - implantar ações de recuperação ambiental e de am-
pliação de áreas permeáveis e vegetadas nas áreas de 
fundos de vale e em cabeceiras de drenagem e planícies 
aluviais indicadas em Carta Geotécnica, em consonância 
com o Programa de Recuperação de Fundos de Vale;

V - promover interligações entre os espaços livres e áreas 
verdes de importância ambiental regional, integrando-os 
através de caminhos verdes e arborização urbana;

VI - compatibilizar, nas áreas integrantes do sistema, os 
usos das áreas verdes com a conservação ambiental;

VII - estimular parcerias entre os setores público e priva-
do para implantação e manutenção dos espaços livres e 
áreas verdes;

VIII - implementar instrumentos de incentivo à conserva-
ção de espaços livres e de áreas verdes particulares pre-
vistos no Estatuto da Cidade e na legislação ambiental;

IX – homologar, incentivar e apoiar a criação de Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) do município;

X - utilizar as áreas remanescentes de desapropriação 
para ampliação de espaços livres e áreas verdes públicas, 
quando não for viável seu aproveitamento para projetos 
de interesse social;

XI - estruturar mecanismos de proteção à biodiversidade;

XII - controlar as espécies vegetais e animais invasores e 
a presença de animais domésticos errantes em beneficio 
da fauna silvestre;

XIII - adotar mecanismos de compensação ambiental 
para aquisição de imóveis destinados à implantação de 
áreas verdes públicas e de ampliação das áreas permeá-
veis;

XIV - condicionar o parcelamento e utilização de glebas 
com maciços arbóreos significativos à averbação previa da 
área que os contornem, podendo esta ser doada para a 
implantação de área verde pública ou gravada como RPPN, 
quando seu valor biológico assim o justificar;

XV - compensar os proprietários ou detentores de posse 
justa e de boa fé, de áreas com ecossistemas prestadores 
de serviços ambientais e áreas de soltura de animais sil-
vestres;

XVI - conservar áreas permeáveis, com vegetação signifi-
cativa em imóveis urbanos e proteção da paisagem;

XVII - apoiar e incentivar a agricultura urbana nos espa-
ços livres;

XVIII - priorizar o uso de espécies nativas e úteis às aves 
silvestres na arborização urbana;

XIX - aprimorar a gestão participativa das Unidades de 
Conservação e dos Parques Urbanos e Lineares; e,

XX - compatibilizar a proteção e recuperação das áreas 
verdes com o desenvolvimento socioambiental e com as 
atividades econômicas, especialmente as de utilidade pú-
blica.

Art. 71. Ato do Poder Executivo regulamentará os seguin-
tes assuntos:

I – áreas de preservação ambiental;

II – programa de recuperação de fundo de vales;

III – parques lineares;

IV – áreas verdes;
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V – cemitérios;

VI – plano municipal de áreas protegidas, áreas verdes e 
espaços livres;

VII – plano municipal de conservação e recuperação de 
áreas prestadoras de serviços ambientais;

VIII – plano municipal de arborização;

IX – plano municipal da Mata Atlântica;

X – ações prioritárias no Sistema de áreas Protegidas, 
Áreas Verdes e Espaços Livres.

CAPÍTULO VI - DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
DO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E SO-

CIAIS

Art. 72. O Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais é 
composto pelas redes de equipamentos urbanos e sociais 
voltados para a efetivação e universalização de direitos 
sociais, compreendidos como direito do cidadão e dever do 
Estado, com participação da sociedade civil nas fases de 
decisão, execução e fiscalização dos resultados.

Art. 73. São componentes do Sistema de Equipamentos 
Urbanos e Sociais Públicos:

I - os equipamentos de educação;

II - os equipamentos de saúde;

III - os equipamentos de esportes;

IV - os equipamentos de cultura;

V - os equipamentos de assistência social; e,

VI - os equipamentos de abastecimento e segurança ali-
mentar.

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO SIS-
TEMA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E SOCIAIS

Art. 74. Os objetivos do Sistema de Equipamentos Urba-
nos e Sociais são:

I - a proteção integral à família e à pessoa, com priorida-
de de atendimento às famílias e grupos sociais mais vul-
neráveis, em especial crianças, jovens, mulheres, idosos, 
negros, pessoas com deficiência e pessoas em situação de 
rua;

II - a redução das desigualdades socioespaciais, suprin-
do carências de equipamentos e infraestrutura urbana nos 
bairros com maior vulnerabilidade social;

III - o suprimento das áreas habitacionais com os equipa-
mentos necessários à satisfação das necessidades básicas 
de saúde, educação, lazer, esporte, cultura e assistência 

social de sua população;

IV - a ampliação da acessibilidade à rede de equipamentos 
e aos sistemas de mobilidade urbana, incluindo pedestres 
e ciclovias;

V - a garantia da segurança alimentar e do direito social à 
alimentação.

Art. 75. Os programas, ações e investimentos, públicos e 
privados, no Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais 
devem ser orientados segundo as seguintes diretrizes:

I - priorizar o uso de terrenos públicos e equipamentos 
ociosos ou subutilizados como forma de potencializar o uso 
do espaço público já constituído;

II - otimizar a ocupação dos equipamentos existentes e 
a integração entre equipamentos implantados na mesma 
quadra;

III - incluir mais de um equipamento no mesmo terreno, 
de modo a compatibilizar diferentes demandas por equi-
pamentos no território, otimizando o uso de terrenos e 
favorecendo a integração entre políticas sociais;

IV - integrar territorialmente programas e projetos vincu-
lados às políticas sociais como forma de potencializar seus 
efeitos positivos, particularmente no que diz respeito à in-
clusão social e à diminuição das desigualdades; e,

V - priorizar as zonas que possuem uma maior vulnerabi-
lidade urbana.

Art. 76. Será regulamentado por ato do Poder Executivo 
o seguinte:

I – as ações no sistema de equipamentos urbanos e so-
ciais;

II – o plano de articulação e integração das redes de equi-
pamentos;

III – plano de gestão de áreas públicas; e,

IV – planos setoriais de educação, saúde, esportes, assis-
tência social e cultura.

CAPÍTULO VII - DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES PARA A 
POLÍTICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 77. Os programas, ações e investimentos públicos e 
privados na Habitação devem ser orientados para os se-
guintes objetivos:

I - assegurar o direito à moradia digna como direito social;
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II - reduzir o déficit habitacional;

III - reduzir as moradias inadequadas;

IV - reduzir os impactos de assentamentos precários so-
bre áreas de proteção ambiental.

Art. 78. Os programas, ações e investimentos, públicos e 
privados, na Habitação devem ser orientados segundo as 
seguintes diretrizes:

I – democratizar e viabilizar o acesso à terra urbanizada e 
à moradia, ampliando a oferta, respeitando a preservação 
ambiental e melhorando as condições de habitabilidade da 
população de baixa renda;

II - priorizar o atendimento à população residente em 
imóveis ou áreas insalubres, áreas de risco e áreas de pre-
servação permanente;

III – garantir recursos necessários à execução de estudos 
e programas, buscando apoio junto aos órgãos estaduais 
e federais;

IV - promover a urbanização de assentamentos precá-
rios do ponto de vista urbanístico e ambiental, prevendo 
o atendimento habitacional, preferencialmente no mesmo 
local;

V - promover a regularização urbanística, jurídica, fundiá-
ria e ambiental, entre outras, de assentamentos precários 
e irregulares, como favelas, conjuntos habitacionais públi-
cos irregulares, cortiços e loteamentos irregulares, inclu-
sive com o reconhecimento e regularização das atividades 
comerciais e de serviço existentes nos locais;

VI - diversificar os programas e os agentes promotores da 
política de Habitação de Interesse Social (HIS), de acordo 
com as características diferenciadas da demanda;

VII - promover a produção de novas habitações de inte-
resse social nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 
e em áreas vazias e subutilizadas para as famílias que in-
tegram a faixa salarial de 0 a 6 salários mínimos;

VIII - promover a reabilitação de edifícios vazios ou su-
butilizados em áreas centrais, em centralidades dotadas 
de infraestrutura, destinando-os aos programas de aluguel 
social;

IX - estimular a produção de habitação do mercado popu-
lar, em especial nas ZEIS 3;

X - promover soluções habitacionais adequadas e definiti-
vas para a população de baixa renda que forem realocadas 
dos seus locais de moradia em razão da necessidade de 
recuperação e proteção ambiental, da existência de riscos 
geológicos e hidrológicos e da execução de obras públicas, 
preferencialmente no mesmo distrito e localidades, com a 
participação das famílias no processo de decisão;

XI - impedir novas ocupações irregulares nas áreas urba-
nas e rurais;

XII – promover a participação de instituições de pesquisa, 
ensino, conselhos profissionais e Sindicatos, firmando con-
vênios, com o objetivo de produzir conhecimentos técnicos 
e sociais aplicáveis à produção de moradias, sistematizar 
as experiências e transferir conhecimentos básicos aos ór-
gãos municipais e à população em geral;

XIII - priorizar a provisão de habitação social em áreas 
dotadas de infraestrutura e transportes coletivos, evitando 
sua instalação em unidades de conservação, áreas de pro-
teção ambiental, áreas de proteção a mananciais e áreas 
complexas em função de suas características de cobertura 
vegetal, recursos hídricos e fragilidade geotécnica;

XIV - utilização de tecnologias e processos que garantam 
a melhoria da qualidade construtiva e redução dos custos 
da produção habitacional, assegurando assim o apoio e o 
suporte técnico às iniciativas da população a fim de produ-
zir ou melhorar sua moradia;

XV – assegurar o direito à arquitetura de qualidade nos 
programas de habitação popular;

XVI - garantir que as realocações de moradores somen-
te ocorram quando indispensáveis às finalidades públicas 
motivadoras da medida, sendo realizadas por intermédio 
de procedimentos públicos, isonômicos e democráticos, 
observando-se os princípios e objetivos definidos nesta lei;

XVII - promover o atendimento habitacional na forma de 
prestação de serviço social e público às famílias em con-
dições de vulnerabilidade ou risco social, incluindo as pes-
soas que ocupam logradouros e praças públicas;

XVIII - considerar as condicionantes ambientais nas in-
tervenções habitacionais, com a articulação entre urbani-
zação e regularização fundiária de assentamentos precá-
rios em programas de saneamento ambiental integrado, 
por meio dos perímetros de ação integrada;

XIX - incentivar a adoção de tecnologias socioambientais, 
em especial as relacionadas ao uso de energia solar, gás 
natural e ao manejo da água e dos resíduos sólidos e a 
agricultura urbana, na produção de Habitação de Interesse 
Social e na urbanização de assentamentos precários;

XX - apoiar a produção social da moradia por intermédio 
de fomento as associações, cooperativas e demais entida-
des que atuam na produção social da moradia;

XXI – fortalecer os processos democráticos, tanto na ges-
tão da política habitacional, como nas diversas etapas do 
desenvolvimento dos programas, formulação, passando 
pela concepção, decisão dos critérios de atendimento às 
demandas, implementação e controle dos recursos públi-
cos destinados à política habitacional, estabelecendo ca-
nais permanentes de participação das comunidades e da 
sociedade civil organizada nos processos de tomada de de-
cisão, tal como o Conselho Municipal de Habitação (CMH);

XXII - promover ações de pós-ocupação e acompanha-
mento das famílias nos novos assentamentos habitacio-
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nais;

XXIII - adotar cota de unidades habitacionais destinadas 
ao atendimento exclusivo para setores vulneráveis da po-
pulação, idosos e pessoas com deficiência.

SEÇÃO II – DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA HA-
BITACIONAL

Art. 79. São instrumentos para a execução da Política Mu-
nicipal de Habitação:

I – Conselho Municipal de Habitação (CMH): órgão cole-
giado que tem a finalidade de assegurar a participação 
da comunidade na elaboração e implementação de pro-
gramas habitacionais de interesse social, constituindo um 
canal institucional de participação popular;

II – Fundo Municipal de Habitação (FMH): destinado a 
propiciar apoio e suporte financeiro necessário à conces-
são da política habitacional de interesse social, priorizando 
principalmente a população de baixa renda, cujos recur-
sos serão aplicados conforme as prioridades definidas pelo 
Conselho Municipal de Habitação (CMH);

III - Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, que 
constituem áreas delimitadas do território municipal com 
destinação específica e normas próprias de uso e ocupa-
ção do solo, destinada primordialmente à implantação de 
programas e projetos habitacionais de interesse social, 
cujos objetivos principais são: recuperar áreas degrada-
das, corrigir situações de risco ocasionadas por ocupações 
de forma irregular, estabelecendo condições mínimas de 
habitabilidade; induzir a ocupação dos vazios urbanos de 
modo a ampliar a oferta de terra para a moradia; incor-
porar à cidade os assentamentos habitacionais de baixa 
renda já existentes; fixar a população residente, criando 
mecanismos que impeçam processos de expulsão indireta 
decorrente da valorização jurídica e urbanística; e,

IV – Operações Urbanas Consorciadas.

SEÇÃO III - DAS AÇÕES PRIORITÁRIAS NA HABI-
TAÇÃO SOCIAL

Art. 80. As ações prioritárias na Habitação são:

I – elaborar e implementar o Plano Municipal de Habita-
ção, com base em processos participativos, conforme a Lei 
Federal nº 11124/ 2005;

II – elaborar e implementar o Plano Municipal de Regula-
rização Fundiária e assentamentos precários, conforme Lei 
Federal n.º 11977/ 2009;

III – promover a segurança jurídica da posse como for-
ma de garantir a permanência das pessoas nos locais que 
ocupam;

IV - garantir o cumprimento da função social da terra ur-

bana de forma a produzir lotes urbanizados e novas habi-
tações em locais adequados do ponto de vista urbanístico 
e ambiental, proporcionando a redução progressiva do dé-
ficit habitacional;

V - implementar política de aquisição de terras urbanas 
adequadas e bem localizadas destinadas à provisão de no-
vas Habitações de Interesse Social;

VI - integrar a política habitacional do Município ao Sis-
tema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS);

VII - criar sistema de monitoramento e avaliação da polí-
tica pública habitacional;

VIII - estabelecer critérios e procedimentos para a dis-
tribuição das novas Habitações de Interesse Social, con-
siderando as necessidades dos grupos sociais mais vulne-
ráveis;

IX - apoiar a produção social de moradia por meio de fo-
mento às associações, cooperativas e demais entidades;

X - produzir unidades habitacionais de interesse social em 
áreas vazias ou subutilizadas e recuperar edifícios vazios 
ou subutilizados, para a população de baixa e média ren-
da, nos termos desta lei, nas regiões centrais da cidade e 
nas centralidades dotadas de infraestrutura;

XI - aplicar os instrumentos previstos para a regularização 
fundiária de interesse social, em especial a demarcação 
urbanística e a legitimação da posse, inclusive em área 
de preservação ambiental, quando presentes os requisitos 
legais; e,

XII - debater, de modo participativo e integrado com os 
demais entes federativos, mecanismos para prevenir e 
mediar conflitos fundiários urbanos, buscando soluções 
negociadas e alternativas de moradia para as famílias des-
pejadas.

SEÇÃO IV - DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Art. 81. A elaboração e/ou revisão do Plano Municipal de 
Habitação (PMH), a ser aprovada por lei, devera orientar-
se pelos objetivos e diretrizes definidos nos art. 77 e 78 
desta Lei.

Parágrafo Único. A elaboração e/ou revisão do Plano Mu-
nicipal de Habitação deverá contemplar:

I – o levantamento e a atualização dos dados de:

a) diferentes tipos de necessidades habitacionais atuais e 
futuras, detalhados por grupos sociais definidos a partir 
dos seus rendimentos familiares;

b) definição do montante de recursos financeiros neces-
sário para a produção de novas habitações de interesse 
social, incluindo custo da terra; e,
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c) custos de urbanização e regularização fundiária de as-
sentamentos precários e informais para dimensionamen-
to do montante de recursos financeiros necessário para a 
realização desta ação.

II - dimensionamento da quantidade de terras urbanas 
adequadas e bem localizadas para a produção de novas 
habitações de interesse social, necessárias para a elimina-
ção do déficit habitacional, bem como definição de estraté-
gias para aquisição desses recursos fundiários;

III - definição de programas e estratégias adequadas para 
o atendimento das diferentes necessidades habitacionais 
com suas respectivas metas parciais e totais, que consi-
deram:

a) propostas para a gestão condominial dos conjuntos ha-
bitacionais de interesse social de promoção pública que 
poderá ser realizada através da autogestão e com o acom-
panhamento do Poder Público Municipal, com avaliações 
anuais;

b) propostas para viabilizar a autogestão na produção ha-
bitacional de interesse social;

c) propostas para a implantação de programa de assistên-
cia técnica pública e gratuita para Habitações de Interesse 
Social (HIS);

d) realização de parcerias com outros órgãos dos governos 
Estadual e Federal, bem como com a iniciativa privada e 
entidades da sociedade civil;

e) o reassentamento de moradores das áreas degradadas 
e de risco, preferencialmente no mesmo bairro, com a par-
ticipação das famílias no processo de decisão;

IV - definição de mecanismos de gestão democrática e 
controle social na formulação e implementação da política 
e da produção habitacional de interesse social do Municí-
pio;

V - definição de mecanismos de articulação entre o Plano 
Municipal de Habitação, planos plurianuais, leis de diretri-
zes orçamentárias e leis orçamentárias anuais;

VI - articulação com o Plano Estadual da Habitação, os 
planos e programas habitacionais da Região Metropolitana 
da Grande Vitória; e,

VII - realização de processos participativos que viabilizem 
o levantamento de propostas e contribuições da socieda-
de.

SEÇÃO V - DO PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZA-
ÇÃO FUNDIÁRIA

Art. 82. O Plano Municipal de Regularização Fundiária de-
verá tratar, no mínimo, do seguinte conteúdo:

I – as áreas ou lotes a serem regularizadas e, se houver 
necessidade, as edificações que serão relocadas;

II – as vias de circulação existentes ou projetadas e, se 
possível, as outras áreas destinadas a uso público;

III – as medidas necessárias para a promoção da susten-
tabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, 
incluindo as compensações urbanísticas e ambientais pre-
vistas em lei;

IV – as condições para promover a segurança da popula-
ção em situações de risco; e,

V – as medidas previstas para adequação da infraestrutura 
básica.

SEÇÃO VI - DO SERVIÇO DE MORADIA SOCIAL

Art. 83. Serviço de Moradia Social é a ação de iniciativa 
pública realizada com a participação direta dos beneficiá-
rios finais e de entidades da sociedade civil, que associa 
a produção habitacional de interesse social, ou as demais 
formas de intervenção urbanísticas, com regras específi-
cas de fornecimento de serviços públicos e investimentos 
em políticas sociais, adequando-os às características de 
grupos em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Parágrafo Único. Terão prioridade no acesso ao serviço 
de moradia social:

I - a população idosa de baixa renda;

II - a população em situação de rua ou beneficiária dos 
programas de assistência social; e,

III - a população de baixa renda atingida por remoções 
decorrentes de intervenções públicas ou privada.

Art. 84. O Serviço de Moradia Social deverá observar os 
princípios e diretrizes definidas nesta Lei e ainda os se-
guintes:

I - gestão compartilhada, por meio de parcerias entre o 
Poder Público e a sociedade civil;

II - constituição de parque imobiliário público, vinculado 
a programas de locação social e transferência da posse;

III - adoção de medidas para ampliar a oferta de imóveis 
privados para o Serviço de Moradia Social;

IV - acompanhamento socioeducativo, previamente à ocu-
pação das unidades e na sua pós ocupação; e,

V - definição, no âmbito do Conselho Municipal de Habita-
ção (CMH), de medidas para o acompanhamento, monito-
ramento e aperfeiçoamento dos programas decorrentes.

Parágrafo Único. Caberá ao Poder Executivo acompanhar 
a implementação dos projetos realizados na modalidade 
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de Serviço Social de Moradia, providenciando a revisão da 
legislação, o estabelecimento de convênios com órgãos 
públicos e privados e as demais providências necessárias 
à sua viabilização.

SEÇÃO VII - AÇÕES PRIORITÁRIAS NAS ÁREAS DE 
RISCO

Art. 85. Os programas, ações e investimentos, públicos e 
privados, nas áreas de risco, devem ser orientados para os 
seguintes objetivos:

I - redução dos riscos geológicos e hidrológicos;

II - promoção da segurança e proteção permanente da 
população e do patrimônio, frente à ocorrência de diferen-
tes tipos de desastres;

III - minimização de danos decorrentes de eventos geoló-
gicos e hidrológicos adversos.

Art. 86. Os programas, ações e investimentos, públicos e 
privados, nas áreas de risco devem ser orientados segun-
do as seguintes diretrizes:

I - priorizar alternativas mais eficazes e de menor impacto 
socioambiental;

II - priorizar ações de caráter preventivo;

III - prevenir a formação de novas áreas de risco, por 
meio de diretrizes de urbanização e edificação compatíveis 
com as potencialidades e restrições do meio físico;

IV - coibir o surgimento de ocupações urbanas nas áreas 
suscetíveis a desastres;

V - adotar instrumentos participativos em todo o ciclo de 
desenvolvimento dos programas e ações voltadas à redu-
ção do risco;

VI - reduzir os níveis de risco de inundações, erosões e 
deslizamentos, por meio da implantação de intervenções 
estruturais nas áreas de risco existentes;

VII - proteger a população nas áreas de risco, mediante a 
preparação em caso de ocorrência de desastres;

VIII - prestar assistência à população atingida por desas-
tres;

IX - difundir informação sobre áreas de risco e ocorrência 
de eventos extremos;

X - articular as ações de redução de riscos com as demais 
ações e programas federais, estaduais e municipais, em 
particular os de habitação, drenagem e defesa civil; e,

XI - seguir os termos da legislação federal referente à 
proteção e defesa civil.

Art. 87. As ações prioritárias para as áreas de risco são:

I - elaborar e/ ou atualizar o Plano Municipal de Redução 
de Riscos;

II - georreferenciar e atualizar periodicamente o levanta-
mento de risco, com a avaliação e classificação das áreas;

III - manter atualizado o cadastro com intervenções pre-
vistas, executadas ou em andamento, remoções realiza-
das e ocorrências registradas com seus respectivos danos;

IV - definir, com base em Carta Geotécnica do Municí-
pio, diretrizes técnicas para novos parcelamentos do solo e 
para planos de expansão urbana, de maneira a definir pa-
drões de ocupação adequados diante das suscetibilidades 
a perigos e desastres;

V - disponibilizar, para consulta do público, a Carta Geo-
técnica do Município de Viana;

VI - realizar o monitoramento participativo das áreas sus-
cetíveis a desastres e de riscos envolvendo moradores, li-
deranças comunitárias, incluindo a estruturação da Defesa 
Civil do Município, podendo, caso seja necessário, um Nú-
cleo de Defesa Civil;

VII - promover atividades de capacitação para o manejo 
adequado dos resíduos sólidos gerados em áreas de de-
sastre;

VIII - criar canais de comunicação e utilizar eficientemen-
te os já existentes;

IX - aperfeiçoar a formação dos servidores públicos mu-
nicipais por meio de cursos de capacitação para elabora-
ção de diagnóstico, prevenção e gerenciamento de risco, e 
possibilitar, ainda, sua participação nas atividades de ensi-
no promovidas pelos governos Estadual e Federal;

X - monitorar as condições meteorológicas de modo per-
manente e emitir notificações sobre os tipos, intensidades 
e durações das chuvas a fim de subsidiar os órgãos mu-
nicipais competentes na deflagração de ações preventivas 
ou emergenciais;

XI - integrar as políticas e diretrizes de defesa civil em 
todas as suas fases de atuação, preventiva, de socorro, 
assistencial e recuperativa, conforme previsto nas normas 
pertinentes, inclusive quanto à operacionalidade dos pla-
nos preventivos de defesa civil no âmbito municipal;

XII - articular, junto aos municípios da Região Metropoli-
tana da Grande Vitória, políticas integradas para a redução 
e erradicação de riscos nas áreas próximas ou situadas nos 
limites intermunicipais;

XIII - promover intercâmbio das informações municipais, 
estaduais e federais relativas aos riscos;

XIV - implantar sistema de fiscalização de áreas de risco;

XV - implantar protocolos de prevenção e alerta e ações 
emergenciais em circunstâncias de desastres;
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XVI - realizar parcerias para a coleta e analise de infor-
mações técnicas para aplicação de novos métodos e tec-
nologias que contribuam para melhorias dos sistemas de 
prevenção e redução de risco.

SEÇÃO VIII - DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO 
DE RISCOS

Art. 88. A Prefeitura elaborará e/ou atualizará o Plano 
Municipal de Redução de Riscos como parte integrante do 
Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Parágrafo Único. O Plano Municipal de Redução de Ris-
cos deverá atender aos objetivos e diretrizes dos art. 85 a 
87 desta Lei e conter, no mínimo:

I - análise, caracterização e dimensionamento das áreas 
de risco de inundação, deslizamento e solapamento, 
classificadas segundo tipo e graus de risco;

II - análise, quantificação e caracterização das famílias 
moradoras das áreas de risco mencionadas no inciso ante-
rior, segundo perfis demográficos, socioeconômicos e ha-
bitacionais, entre outros aspectos;

III - estratégias de articulação com a implementação do 
Plano Municipal de Habitação, principalmente em relação 
à regularização urbanística, jurídica, fundiária e ambiental 
de assentamentos precários e irregulares;

IV - estratégias de articulação com a implementação do 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

V - definição das ações e intervenções necessárias para a 
implantação de obras estruturais de redução de riscos e 
adoção de medidas de segurança e proteção, com fixação 
de prioridades, prazos e estimativas de custos e recursos 
necessários; e,

VI - definição de estratégias para realização de realoca-
ções preventivas de moradores de áreas de risco, quando 
esta for a alternativa única ou mais eficaz para a garan-
tia das condições de segurança dos moradores, de acordo 
com critérios técnicos objetivos e reconhecidos e procedi-
mentos justos e democráticos.

CAPÍTULO VIII – DA POLÍTICA E DO SISTEMA DE 
PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTU-

RAL

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO SIS-
TEMA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL

Art. 89. O Sistema Municipal de Proteção do Patrimônio 
Cultural é o conjunto de bens culturais e de instrumentos 

que objetivam a preservação, valorização, integração e ar-
ticulação dos bens culturais ao sistema de gestão cultural 
e ordenação territorial do Município.

Parágrafo Único. Para os objetivos desta lei, constituem 
o conjunto de bens culturais do Município as áreas, edifi-
cações, imóveis, lugares, paisagens, sítios arqueológicos, 
monumentos, bens imateriais e outros que apresentam 
valor cultural e social reconhecido por instrumentos e le-
gislações específicas e estarão sujeitos a critérios específi-
cos de uso e ocupação destinados à sua proteção.

Art. 90. Compõem o Sistema Municipal de Patrimônio Cul-
tural os seguintes elementos:

I - bens culturais, materiais e imateriais, protegidos por 
legislação específica;

II - áreas ou territórios de preservação cultural;

III - sítios arqueológicos;

IV - conjunto de edificações históricas e museus perten-
centes ao Poder Público;

V - acervos de obras de arte, de bens da cultura popular e 
de bens móveis de valor histórico e cultural, pertencentes 
ao Poder Público;

VI - acervos de documentos de valor histórico e cultural, 
pertencentes ao Poder Público;

VII - acervo de monumentos e obras de arte urbana, lo-
calizadas em espaços públicos e edificações municipais; e,

VIII - conjunto de edificações e espaços públicos munici-
pais de uso cultural.

Art. 91. Consideram-se bens tombados aqueles inscritos 
nos livros do Tombo Federal, Estadual e Municipal e os 
acervos que vierem a integrar os já registrados, após o 
processo de tombamento, nos termos da Lei.

Art. 92. Consideram-se bens declarados de interesse cul-
tural, aqueles que, embora não tenham sido tombados, 
apresentam valor de interesse do patrimônio cultural do 
Município.

Art. 93. Visando garantir a proteção do patrimônio his-
tórico, cultural e paisagístico, a Administração Municipal 
desenvolverá ações específicas voltadas para este setor, 
cujos procedimentos e instrumentos legais serão regula-
mentados por ato específico do Poder Executivo.

Art. 94. Os objetivos do Sistema Municipal de Patrimônio 
Cultural são:
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I - integrar e articular os bens culturais ao sistema de or-
denação territorial do Município e outros instrumentos de 
planejamento territorial e social da cidade, compatibilizan-
do a localização das atividades e o uso do solo;

II – estabelecer, fomentar e consolidar a gestão partici-
pativa social na identificação, proteção e valorização do 
patrimônio e dos Territórios de Interesse da Cultura e da 
Paisagem;

III – disciplinar o uso da comunicação visual nos bens de 
patrimônio e locais considerados de interesse cultural;

IV - promover a identificação de bens e manifestações cul-
turais visando seu registro, valorização e possível proteção 
a partir de inventários do patrimônio cultural ou outros 
instrumentos pertinentes;

V – preservar visuais significativos dos monumentos e 
as paisagens notáveis, estabelecendo restrições para as 
construções edilícias e localização de publicidades, bem 
como incentivos voltados para as ações de proteção e pre-
servação da paisagem natural e construída;

VI - identificar e preservar os eixos histórico-culturais, que 
são elementos do Território de Interesse da Cultura e da 
Paisagem e se constituem a partir de corredores e cami-
nhos representativos da identidade e memória cultural, 
histórica, artística, paisagística, arqueológica e urbanística 
para a formação da cidade, podendo fazer parte de terri-
tórios e paisagens culturais e de áreas envoltórias de bens 
tombados;

VII - incentivar a identificação e desenvolvimento de pro-
jetos de valorização de áreas ou territórios representativos 
da identidade e memória cultural, histórica e urbanística 
para a formação da cidade;

VIII - desenvolver programas e ações de educação patri-
monial, a partir dos bens culturais e demais elementos que 
compõem o Sistema;

IX - inventariar, cadastrar e proteger áreas e sítios de in-
teresse arqueológico;

X - inventariar, proteger e incentivar parcerias para manu-
tenção e valorização do acervo de monumentos e obras de 
arte urbana no Município;

XI – promover e executar projetos de recuperação de edi-
fícios, logradouros e sítios de valor histórico, tombado ou 
de interesse cultural, acionando instrumentos e mecanis-
mos que possibilitem o seu uso e ocupação efetiva, dire-
tamente ou em parceria com a iniciativa privada, condicio-
nada sempre à preservação total;

XII - organizar e fomentar a integração de ações de pre-
servação do patrimônio cultural, articulando as instituições 
oficiais responsáveis pela proteção desse patrimônio, nos 
níveis federal, estadual e municipal;

XIII – ampliar e estabelecer formas de participação da 
iniciativa privada, em empreendimentos de interesse pú-

blico voltados para a proteção do patrimônio histórico, cul-
tural e paisagísticos;

XIV - articular diferentes órgãos da municipalidade para 
a formulação de políticas e programas que viabilizem a 
preservação dos lugares; e,

XV – organizar e promover ações de divulgação e a acesso 
da população às informações sobre o patrimônio cultural, 
objetivando sua valorização, provendo eventos culturais e 
oportunidades estudos específico em escolas, museus e 
bibliotecas.

Art. 95. Os instrumentos de gestão do Sistema Municipal 
de Patrimônio Cultural são:

I – as Zona Especiais de Interesse Histórico e Paisagístico, 
em suas distintas categorias;

II – os Projetos de Intervenção Urbana;

III – os incentivos fiscais;

IV – a regulamentação das áreas envoltórias de bens pro-
tegidos;

V – a listagem de Bens Culturais e aqueles que se encon-
tram em risco;

Parágrafo Único. Serão regulamentados por Ato do Po-
der Executivo os instrumentos descritos nos itens II, III, 
IV e V.

TÍTULO III – DO PLANEJAMANTO TERRITORIAL

CAPÍTULO I – DA ESTRUTURAÇÃO E ORDENAÇÃO 
TERRITORIAL

Art. 96. Para garantir um desenvolvimento urbano sus-
tentável e equilibrado entre as várias visões existentes no 
Município sobre o seu futuro, o Plano Diretor observa e 
considera, em sua estratégia de ordenamento territorial, 
as seguintes dimensões:

I – a dimensão social, fundamental para garantir os di-
reitos sociais para todos os cidadãos, em especial o di-
reito à moradia, à mobilidade, à infraestrutura básica e 
ao acesso aos equipamentos sociais, atendendo assim a 
função social da propriedade, conforme o inciso XXIII, do 
art. 5º da Constituição Federal;

II – a dimensão ambiental, fundamental para garantir o 
necessário equilíbrio entre as áreas edificadas e os espa-
ços livres e verdes no interior da área urbanizada e entre 
essas e as áreas preservadas e protegidas no território 
municipal;

III – a dimensão imobiliária, fundamental para garantir a 
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produção dos edifícios destinados à moradia e ao trabalho;

IV – a dimensão econômica, fundamental para garantir as 
atividades produtivas, comerciais e/ou de serviços indis-
pensáveis para gerar trabalho e renda; e,

V – a dimensão cultural, fundamental para garantir a me-
mória, a identidade e os espaços culturais e criativos, es-
senciais para a vida dos cidadãos.

CAPÍTULO II – DOS LIMITES E DO PERÍMETRO UR-
BANO

Art. 97. O território do Município de Viana, formado pelos 
distritos de Araçatiba e da Sede de Viana, subdivide-se 
pelo Perímetro Urbano e Perímetro Rural.

Art. 98. Entende-se como Perímetro Urbano a fronteira 
que separa a área do Município destinada às atividades 
urbanas, chamada de Área Urbana, da área destinada às 
atividades rurais, chamada de Área Rural.

§1º. Os limites dos Bairros no Perímetro Urbano do muni-
cípio de Viana são definidos por Lei Específica.

§2º. As áreas de Perímetro Urbano descritas neste Capítu-
lo constam no Anexo 05, integrante desta Lei.

Art. 99. Será permitida a criação ou ampliação dos perí-
metros urbanos localizados nas macrozonas Rural, através 
da formulação de Lei e aprovação pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (CMDU).

CAPÍTULO III – DO MACROZONEAMENTO

Art. 100. A divisão territorial de Viana/ES reflete a equa-
ção entre densidades urbanas e atividades rurais com a 
capacidade da infraestrutura instalada e possível de ser 
ampliada, considerando:

I – o estoque ocioso de terras representado pelos vazios 
urbanos;

II – a capacidade de renovação urbana das áreas urbani-
zadas e consolidadas;

III – a integração do território municipal;

IV – as áreas prioritárias para o desenvolvimento das ati-
vidades rurais;

V – o potencial de desenvolvimento econômico; e,

VI – a preservação dos recursos naturais.

Art. 101. O macrozoneamento decorrente da divisão ter-
ritorial de Viana tem como objetivos:

I – atender demandas presentes para redução das desi-
gualdades sociais e inclusão sócio-territorial;

II – superar passivos ambientais e urbanos que caracteri-
zam a diferenciação do uso e ocupação do solo decorrente 
dos processos de urbanização;

III – orientar a integração de políticas setoriais;

IV – valorizar as potencialidades e as oportunidades que o 
território oferece para a concretização do desenvolvimento 
socioeconômico.

Art. 102. A garantia de dotação de infraestrutura eficiente 
nas parcelas do território destinadas aos usos urbanos é 
fator primordial para o cumprimento dos objetivos defini-
dos para o macrozoneamento.

Art. 103. O macrozoneamento é constituído por áreas ur-
banas e rurais, estabelecidas segundo condições de uso e 
ocupação do solo, e de acordo com a seguinte classifica-
ção:

I – Macrozona Urbana;

II – Macrozona Rural;

III – Macrozona de Transição;

IV – Macrozona de Expansão Funcional.

Parágrafo Único. O macrozoneamento descrito nas se-
ções I a IV deste artigo consta no Anexo 06, integrante 
desta Lei.

SEÇÃO I – MACROZONA URBANA

Art. 104. A Macrozona Urbana corresponde ao território 
urbanizado com melhor infraestrutura instalada no Muni-
cípio, apresentando concentração de população e equipa-
mentos urbanos, dificuldades quanto à mobilidade urbana 
e acessibilidade, além da incidência de vazios urbanos que 
poderão ser utilizados para expansão e integração da ma-
lha urbana, apresenta grande diversidade de padrões de 
uso e ocupação do solo, desigualdade socioespacial, pa-
drões diferenciados de urbanização e é a área do Município 
mais propícia para abrigar os usos e atividades urbanos.

Art. 105. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona 
Urbana são:

I – dinamizar as atividades econômicas da região, am-
pliando a oferta de comércio e serviços;
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II – promover a renovação urbana com a indução da ocu-
pação dos vazios urbanos, orientando os processos de 
reestruturação urbana de modo a repovoar os espaços 
com poucos moradores, fortalecer as bases da economia 
local e regional, aproveitar a realização de investimentos 
públicos e privados em equipamentos e infraestruturas 
para melhorar as condições dos espaços urbanos e atender 
necessidades sociais, respeitando as condições do meio fí-
sico e biótico e as características dos bens e áreas de valor 
histórico;

III – reforçar as funções administrativas da região;

IV – compatibilizar o uso e ocupação do solo com a oferta 
de sistemas de transporte coletivo e de infraestrutura para 
os serviços públicos;

V – incentivar a produção de habitação de interesse social;

VI – melhorar a infraestrutura básica para possibilitar 
adensamento;

VII – eliminação e redução das situações de vulnerabili-
dades urbanas que expõem diversos grupos sociais, espe-
cialmente os de baixa renda como pessoas em situação de 
rua, catadores e trabalhadores ambulantes, a situação de 
riscos, perigos e ameaças;

VIII – compatibilizar os usos existentes e futuros ao po-
tencial ambiental, paisagístico, histórico e cultural da re-
gião;

IX – promover melhorias viárias nas ligações interbairros 
e metropolitana;

X – diminuição das desigualdades na oferta e distribuição 
dos serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas en-
tre os bairros;

XI – preservar e revitalizar o patrimônio ambiental, cultu-
ral e histórico; e,

XII – requalificar espaços públicos.

Art. 106. A Macrozona Urbana está subdividida nas se-
guintes zonas:

I – Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA;

II – Zona de Especial Interesse Econômico – ZEIE;

III – Zona de Especial Interesse Paisagístico – ZEIP;

IV – Zona de Especial Interesse Social – ZEIS;

V – Zona Penitenciária – ZPE.

VI – Zona Urbana Consolidada – ZUC;

VII – Zona de Expansão e Integração Urbana – ZEIU;

Parágrafo Único. As Zonas descritas nas seções I a VII 
deste Artigo constam no Anexo 07, integrante desta Lei.

SEÇÃO II – MACROZONA RURAL

Art. 107. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona 
Rural são:

I – promover a proteção ambiental dos recursos hídricos 
e das nascentes;

II – estimular a permanência das atividades agrícolas e 
de pecuária;

III – promover o desenvolvimento do agroturismo e do 
turismo ecológico;

IV – proteção do patrimônio cultural, histórico e paisagís-
tico;

V – melhorar a infraestrutura das comunidades rurais;

VI – estruturar o sistema viário garantindo a acessibilida-
de e integração da produção e das atividades econômicas 
(agrícolas);

VII – inibir o parcelamento urbano dentro da área rural.

Art. 108. A Macrozona Rural está subdividida nas seguin-
tes zonas:

I – Zona de Uso Agropecuário Diversificado – ZUD;

II – Zona de Uso Agropecuário Restrito – ZUR;

Parágrafo Único. As Zonas descritas nas seções I e II 
deste Artigo constam no Anexo 07, integrante desta Lei.

SEÇÃO III – MACROZONA DE TRANSIÇÃO

Art. 109. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona 
de Transição são:

I – controlar o avanço da ocupação urbana nas áreas de 
interesse de preservação do patrimônio natural;

II – promover uma ocupação rarefeita, condizente com as 
condições do território;

III – promover a proteção ambiental dos recursos hídricos 
e das nascentes;

IV – incentivar atividades existentes, especialmente o tu-
rismo e o agroturismo;

V – evitar a implantação de atividades incompatíveis com 
os recursos ambientais da região;

VI – estruturar o sistema viário garantindo acessibilidade 
e integração com outras regiões do território municipal.

Art. 110. A Macrozona de Transição está subdividida nas 
seguintes zonas:

I – Zona de Transição – ZTR;
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II – Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA.

Parágrafo Único. As Zonas descritas nas seções I e II 
deste Artigo constam no Anexo 07, integrante desta Lei.

SEÇÃO IV – MACROZONA DE EXPANSÃO E INTE-
GRAÇÃO URBANA

Art. 111. A Macrozona de Expansão Funcional corres-
ponde a grandes áreas pouco adensadas com localização 
estratégica para o desenvolvimento de atividades econô-
micas, com a implantação de futuros indutores de cresci-
mento, além de conformar áreas de interesse ambiental e 
paisagístico para a preservação.

Art. 112. Os objetivos a serem alcançados na Macrozona 
de Expansão Funcional são:

I – estimular atividades de apoio logístico e industrial, com 
a instalação de grandes empreendimentos;

II – promover a ligação da macro área com o restante do 
território;

III – incentivar a instalação de infraestrutura de apoio à 
circulação dos bens e produtos do Município;

IV – qualificar os espaços e propiciar a implantação de 
um Pólo Empresarial integrado às grandes estruturas de 
circulação existentes e previstas.

Art. 113. A Macrozona de Expansão Funcional está subdi-
vidida nas seguintes zonas:

I – Zona de Especial Interesse Econômico – ZEIE;

II – Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA.

Parágrafo Único. As Zonas descritas nas seções I e II 
deste Artigo constam no Anexo 07, integrante desta Lei.

CAPÍTULO IV – DO ZONEAMENTO

Art. 114. O zoneamento urbanístico compreende as nor-
mas destinadas a regular o uso e a ocupação do solo para 
cada uma das zonas em que se subdividem as Macrozonas 
definidas na área urbana do município, tendo como obje-
tivos:

I – estabelecer as condições para fazer cumprir as funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, tendo em vista 
o estado da urbanização, as condições de implantação da 
infraestrutura de saneamento básico, do sistema viário e 

do meio físico; e,

II – atribuir diretrizes específicas de uso e ocupação do 
solo para as zonas.

Art. 115. As zonas são subdivisões das Macrozonas em 
unidades territoriais que servem como referencial mais de-
talhado para a definição dos parâmetros de uso e ocupa-
ção do solo, definindo as áreas de interesse de uso onde se 
pretende incentivar, coibir ou qualificar a ocupação.

Art. 116. Quando os limites entre as zonas não for uma 
via de circulação, estes poderão ser ajustados, verificando 
em estudo técnico a necessidade de tal procedimento com 
vistas a obter: melhor precisão, adequação ao sítio onde 
se propuser a alteração face à ocorrência de elementos 
naturais e outros fatores biofísicos condicionantes, assim 
como para adequação às divisas dos imóveis e ao sistema 
viário.

Parágrafo Único. Os ajustes de limites, a que se refere o 
caput deste artigo, serão efetuados por ato do Executivo 
Municipal, precedidos por aprovação do Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano (CMDU).

Art. 117. No caso em que a via de circulação for o limite 
entre zonas, este será definido pelo eixo da via.

Parágrafo Único. Quando o limite de zonas não for uma 
via de circulação, e sua projeção se estender para além 
da mesma, será considerada como limite a linha formada 
pelas divisas de fundos dos terrenos lindeiros à via onde 
se localizam.

Art. 118. Os limites entre zonas de uso definem-se pelas 
vias e pelas divisas dos terrenos que formam as quadras 
dos loteamentos e/ou as glebas ainda não parceladas.

Art. 119. Para efeito de implantação de atividades, nos 
casos em que a via de circulação for o limite entre zonas 
de uso, os imóveis que fazem frente para esta via pode-
rão se enquadrar em qualquer dessas zonas, prevalecen-
do, em qualquer caso, os índices de controle urbanístico 
estabelecidos para a zona de uso na qual o imóvel estiver 
inserido.

Parágrafo Único. Para efeito de aplicação do disposto 
neste artigo, a face da quadra onde se situa o imóvel de-
verá ter a maior parte de sua extensão abrangida pelo 
limite entre as zonas.
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Art. 120. Os proprietários de lotes que possuam testadas 
para logradouros situados em zoneamentos diversos po-
derão optar pela utilização dos parâmetros de uso e ocu-
pação de apenas um desses zoneamentos, desde que pos-
suam inscrição imobiliária no logradouro correspondente 
ao zoneamento escolhido.

CAPÍTULO V – ZONEAMENTO DA ÁREA RURAL

Art. 121. A Área Rural será predominantemente destina-
da às atividades produtivas voltadas para a agricultura, 
a pecuária, a silvicultura e extração vegetal, a explora-
ção mineral, às atividades agroindustriais, agroturísticas e 
ecoturísticas, e às atividades de moradia rural.

Art. 122. O Zoneamento da Área Rural será constituído 
de:

I – Zona de Uso Agropecuário Diversificado – ZUD;

II – Zona de Uso Agropecuário Restrito – ZUR; e,

III - Zona de Especial Interesse Ambiental – ZEIA.

SEÇÃO I – ZONA DE USO AGROPECUÁRIO DIVERSI-
FICADO (ZUD)

Art. 123. A Zona de Uso Agropecuário Diversificado (ZUD) 
corresponde à parcela do território municipal constituída 
de áreas rurais que permitam o uso diversificado, com in-
centivo à implantação de agroindústrias, sempre prezando 
pela preservação ambiental, com especial atenção aos re-
cursos hídricos e nascentes.

Art. 124. Os objetivos da Zona de Uso Agropecuário Di-
versificado (ZUD) são:

I – promover a proteção ambiental dos recursos hídricos 
e das nascentes;

II – estimular a produção agrícola, a pesca, a aquicultura 
e a agroindústria;

III – promover o desenvolvimento do agroturismo e do 
turismo ecológico;

IV – estruturar o sistema viário, garantindo acessibilida-
de e integração da produção e das atividades econômicas 
(agrícolas);

V – inibir o parcelamento urbano dentro da área rural.

Art. 125. A delimitação da área classificada como Zona 
de Uso Agropecuário Diversificado (ZUD) está presente no 
Anexo 07 desta lei.

Art. 126. Ficam definidos como usos permitidos na Zona 
de Uso Agropecuário Diversificado (ZUD):

I – Os usos destinados a instalações de edificações re-
sidenciais unifamiliar e multifamiliar, que não configurem 
parcelamento do solo urbano;

II – os usos destinados à instalação de atividades comer-
ciais abaixo descritas:

a) atividades de comércio e serviço do Comércio do tipo 3A 
para atendimento às comunidades rurais, conforme Anexo 
02;

b) atividades de comércio e serviço de suporte às ativida-
des turísticas;

c) postos de abastecimento de combustível, oficinas mecâ-
nicas, garagens e similares;

d) lojas, armazéns, restaurantes, hotéis e similares;

e) silos, depósitos e similares, para atendimento a ativi-
dades rurais.

III – os usos destinados a fins industriais, quais sejam:

a) barragens, represas ou açudes;

b) oleodutos, aquedutos, estações elevatórias, estações 
de tratamento de água, estações de tratamento de es-
goto, instalações produtoras e de transmissão de energia 
elétrica, instalações transmissoras de rádio, de televisão 
e similares, usinas de compostagem, reciclagem e aterro 
sanitário;

c) extrações de minerais;

d) beneficiamento de produtos agrícolas;

e) fabricação envolvendo produtos agropecuários.

IV – os usos destinados à instalação de serviços comunitá-
rios na zona rural que são:

a) portos fluviais ou lacustres, aeroportos, estações ferro-
viárias, rodoviárias e similares;

b) colégios, asilos, centro de reabilitação de dependentes 
químicos, pensionato, centros de educação física e simi-
lares;

c) centros culturais, sociais, recreativos, assistenciais e si-
milares;

d) postos de saúde, ambulatórios, clínicas geriátricas, hos-
pitais, creches e similares;

e) igrejas, templos e capelas de qualquer culto reconheci-
do, cemitérios ou campos santos e similares; e,

f) áreas de recreação pública, cinemas, teatros e similares.

Parágrafo Único. Os índices construtivos para edifica-
ções a serem implantadas nas áreas rurais da Zona de Uso 
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Agropecuário Diversificado (ZUD), serão definidas pela 
Comissão Interna de Análise do Estudo de Impacto de Vi-
zinhança (CIAEIV) e aprovado pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU).

SEÇÃO II – ZONA DE USO AGROPECUÁRIO RESTRI-
TO (ZUR)

Art. 127. A Zona de Uso Agropecuário Restrito (ZUR) cor-
responde à parcela do território municipal constituída de 
áreas rurais que permitam o uso restrito, com incentivo à 
agricultura familiar, além de priorizar a preservação am-
biental, com especial atenção aos recursos hídricos, nas-
centes, encostas e remanescentes de mata atlântica.

Art. 128. Os objetivos da Zona de Uso Agropecuário Res-
trito – ZUR são:

I – promover a proteção ambiental dos recursos hídricos e 
das nascentes;

II – estimular a permanência das atividades agrícolas e da 
agricultura familiar;

III – promover o desenvolvimento do agroturismo e do 
turismo ecológico;

IV – proteção do patrimônio natural e paisagístico;

V – estruturar o sistema viário garantindo acessibilidade e 
integração da produção e das atividades econômicas (agrí-
colas);

VI – inibir o parcelamento urbano dentro da área rural.

Art. 129. A delimitação da área classificada como Zona 
de Uso Agropecuário Restrito – ZUR estão presentes no 
Anexo 07 desta lei.

Art. 130. Ficam definidos como usos permitidos na Zona 
de Uso Agropecuário Restrito – ZUR:

I – Os usos destinados a instalações de edificações re-
sidenciais unifamiliar e multifamiliar, que não configurem 
parcelamento do solo urbano;

II – os usos destinados à instalação de atividades comer-
ciais abaixo descritas:

a) atividades de comércio e serviço do Comércio do tipo 3A 
para atendimento às comunidades rurais, conforme Anexo 
02;

b) atividades de comércio e serviço de suporte às ativida-
des turísticas;

c) postos de abastecimento de combustível, oficinas mecâ-
nicas, garagens e similares;

d) lojas, armazéns, restaurantes, hotéis e similares.

III – os usos destinados a fins industriais, quais sejam:

a) barragens, represas ou açudes; e,

b) oleodutos, aquedutos, estações elevatórias, estações 
de tratamento de água, estações de tratamento de es-
goto, instalações produtoras e de transmissão de energia 
elétrica, instalações transmissoras de rádio, de televisão e 
similares.

IV – os usos destinados à instalação de serviços comuni-
tários na zona rural que são:

a) colégios, asilos, centro de reabilitação de dependentes 
químicos, pensionato, centros de educação física e simi-
lares;

b) centros culturais, sociais, recreativos, assistenciais e 
similares;

c) postos de saúde, ambulatórios, clínicas geriátricas, hos-
pitais, creches e similares; e,

d) igrejas, templos e capelas de qualquer culto reconheci-
do, cemitérios ou campos santos e similares.

Parágrafo Único. Os índices construtivos para edifica-
ções a serem implantadas nas áreas rurais da Zona de 
Uso Agropecuário Restrito (ZUR), serão definidas pela Co-
missão Interna de Análise do Estudo de Impacto de Vizi-
nhança (CIAEIV) e aprovado pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU).

CAPÍTULO VI – ZONEAMENTO DA ÁREA URBANA

Art. 131. São objetivos do Zoneamento da Área Urbana:

I – consolidar o processo de ocupação das áreas já urba-
nizadas, promovendo o adensamento e a otimização da 
utilização da infraestrutura básica instalada e evitando a 
expansão desnecessária da malha urbana;

II – atribuir parâmetros de uso e ocupação do solo para as 
zonas de modo a obter densidades equilibradas de acordo 
com a infraestrutura básica instalada e as condições sócio-
físicas da urbanização.

Art. 132. Para fins de regulamentação do uso e ocupação 
do solo urbano, as Zonas urbanas classificam-se em:

I – Zona Urbana Consolidada (ZUC);

II – Zona de Expansão e Integração Urbana (ZEIU);

III – Zona de Transição (ZTR);

IV – Zona Penitenciária (ZPE);

V – Zonas de Especial Interesse (ZEI).
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§1º. O zoneamento descrito nas seções I a V deste artigo 
constam nos mapas do Anexo 07, integrante desta Lei.

§2º. Os parâmetros urbanísticos das zonas constam nas 
tabelas do Anexo 01, integrante desta Lei.

Art. 133. Os limites entre as zonas indicadas no mapa do 
zoneamento, constantes no Anexo 07, poderão ser ajusta-
dos pela Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desen-
volvimento, mediante avaliação e aprovação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), caso um 
lote ou terreno não estiver totalmente em uma única zona, 
ou pertencer a duas zonas distintas ou também estar par-
cialmente incluído dentro do perímetro urbano.

Parágrafo Único. O ajuste a ser realizado, constante na 
inclusão do lote ou terreno referido no caput deste artigo, 
será em uma das zonas limítrofes à área.

SEÇÃO I – ZONA DE URBANIZAÇÃO CONSOLIDADA 
(ZUC)

Art. 134. A Zona de Urbanização Consolidada correspon-
de à parcela do território municipal com melhor infraes-
trutura, com redes de fornecimento de energia elétrica, 
comunicações, saneamento básico, onde deve ocorrer o 
incentivo ao adensamento e à renovação urbana, cujo uso 
está predominantemente voltado para as atividades de 
natureza central no que se refere à prestação de serviços 
e tipologia de comércio, mesclando com o uso residencial 
misto, e não residencial, com grau elevado de adensamen-
to e impacto sobre o sistema local de transporte e tráfego 
de veículos.

Art. 135. Os objetivos da Zona de Urbanização Consolida-
da – ZUC são:

I – promover a requalificação urbanística e ambiental das 
áreas urbanas consolidadas;

II – otimizar a infraestrutura existente;

III – qualificar os bairros e localidades consolidadas;

IV – induzir a ocupação de imóveis não utilizados e subu-
tilizados;

V – orientar a convivência adequada de usos e atividades 
diferentes;

VI – induzir novas dinâmicas urbanas;

VII – absorver novas densidades populacionais nas áreas 
com potencialidade de adensamento, condicionadas ao 
provimento de infraestrutura;

VIII – intensificar usos condicionados à implantação de 

equipamentos urbanos e sociais e à implantação de in-
fraestrutura de suporte;

IX – garantir a proteção e preservação do patrimônio am-
biental e cultural;

Art. 136. A delimitação das áreas classificadas como Zona 
de Urbanização Consolidada – ZUC estão presentes no 
Anexo 07 desta Lei.

Art. 137. Os índices de uso e ocupação do solo da Zona 
Urbana Consolidada (ZUC) são os constantes do Anexo 01 
desta Lei.

SEÇÃO II – ZONA DE EXPANSÃO E INTEGRAÇÃO 
URBANA (ZEIU)

Art. 138. A Zona de Expansão e Integração Urbana (ZEIU) 
corresponde à parcela do território municipal localizada 
dentro da área urbana, com localização adequada para 
a expansão urbana em função da proximidade com eixos 
viários consolidados ou em formação, relevo com poucos 
acidentes geográficos e proximidade de áreas providas de 
infraestrutura.

Art. 139. Os objetivos da Zona de Expansão e Integração 
Urbana (ZEIU) são:

I – estimular o uso múltiplo com a interação de usos resi-
denciais e não residenciais;

II – incentivar o adensamento construtivo e a ocupação 
dos vazios urbanos a partir de melhorias no sistema viário 
e infraestrutura urbana;

III – inibir o crescimento para áreas sem infraestrutura ou 
de interesse de preservação ambiental;

IV – garantir a integração social, econômica e urbanística 
destas áreas com as já ocupadas.

Art. 140. A delimitação das áreas classificadas como Zona 
de Expansão e Integração Urbana (ZEIU) estão presentes 
no Anexo 07 desta lei.

Art. 141. Os índices de uso e ocupação do solo da Zona de 
Expansão e Integração Urbana (ZEIU) são os constantes 
do Anexo 01 desta Lei.

SEÇÃO III – ZONA DE TRANSIÇÃO (ZTR)

Art. 142. A Zona de Transição constitui-se pela mudança 
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entre o ambiente rural e urbano, localizada dentro do pe-
rímetro urbano concentrando atividades turísticas, ecotu-
rísticas, agrícolas, pecuarísticas e beneficiamento de pro-
dutos agrícolas.

Art. 143. A Zona de Transição constitui-se pelos vazios 
urbanos com potencial de integração das áreas urbanas 
consolidadas, estando condicionadas à implantação de in-
fraestrutura para novos empreendimentos, observando-se 
as condicionantes ambientais a serem protegidas.

Art. 144. A aprovação de projetos destinados à implanta-
ção de empreendimentos nesta Zona estará condicionada 
à avaliação e aprovação pelo Conselho Municipal de De-
senvolvimento Urbano – CMDU sempre que o empreendi-
mento estiver classificado como Indústria de Grande Porte 
e Indústrias Especiais ou Empreendimento de Impacto, 
nos termos definidos nesta Lei.

Art. 145. Os objetivos da Zona de Transição (ZTR) são:

I - restringir a expansão urbana nas áreas de transição 
rural-urbana;

II - conter a expansão urbana nas áreas de remanescen-
tes florestais;

III - proteger as faixas marginais de proteção dos rios e 
lagoas;

IV - incentivar atividades de apoio ao turismo ecológico e 
rural;

V - estimular a implantação de sítios e chácaras de recreio;

VI - limitar o parcelamento urbano.

Art. 146. A delimitação da área classificada como Zona de 
Transição (ZTR) está presente no Anexo 07 desta lei.

Art. 147. Os índices de uso e ocupação do solo da Zona de 
Transição (ZTR) são os constantes do Anexo 01 desta Lei.

SEÇÃO IV – ZONA PENITENCIÁRIA (ZPE)

Art. 148. A Zona Penitenciária (ZPE) é composta por ocu-
pação exclusiva de penitenciárias isoladas da malha urba-
na.

Parágrafo Único. A localização e limites da zona de que 
trata este artigo são os constantes do Anexo 07 desta lei.

Art. 149. Os objetivos da Zona Penitenciária (ZPE) são:

I – restringir a ocupação de novas penitenciárias no mu-
nicípio;

II – criar contrapartidas para o município tendo em vista 
exigência de grande concentração de penitenciárias.

Art. 150. Fica vedada a construção de novos presídios e 
similares na ZEP e em todo restante do território do mu-
nicípio de Viana.

SEÇÃO V – ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE

Art. 151. As Zonas de Especial Interesse correspondem 
às áreas do território que exigem tratamento diferenciado 
para efeito da aplicação dos parâmetros e dos instrumen-
tos da política urbana e para indução do desenvolvimento 
urbano.

Art. 152. As Zonas de Especial Interesse classificam-se 
em:

I – Zona de Especial Interesse Ambiental (ZEIA);

II – Zona de Especial Interesse Econômico (ZEIE);

III – Zona de Especial Interesse Paisagístico (ZEIP);

IV – Zona de Especial Interesse Social (ZEIS).

Art. 153. A aprovação de projetos destinados à implanta-
ção de empreendimentos nas Zonas de Especial Interes-
se Econômico (ZEIE), Paisagístico (ZEIP) e Social (ZEIS), 
estará condicionada à avaliação e aprovação pelo Conse-
lho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) sempre 
que o empreendimento estiver classificado como Indús-
trias Especiais ou Empreendimento de Impacto, nos ter-
mos definidos nesta Lei.

Art. 154. Os parâmetros urbanísticos para as Zonas de 
Especial Interesse criadas nesta Lei deverão ser compa-
tíveis com as estratégias para o desenvolvimento susten-
tável, com os Planos Complementares, e com os objetivos 
das macrozonas instituídas e demais disposições pertinen-
tes, respeitando:

I – a classificação das vias conforme sua hierarquia e fun-
ção;

II – o enquadramento dos usos conforme os graus de im-
pacto;

III – a cobrança de contrapartidas que sejam necessárias 
ao cumprimento da função social da cidade e da proprie-
dade urbana, conforme estabelecido nesta Lei;

IV – a promoção da acessibilidade dos espaços públicos, 
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passeios e calçadas;

V – preservação do meio ambiente com sua fauna, flora e 
recursos hídricos.

Art. 155. Leis municipais específicas podem definir outras 
áreas do território como Zonas de Especial Interesse Social 
– ZEIS e Zonas de Especial Interesse Ambiental – ZEIA.

SUBSEÇÃO I – ZONA DE ESPECIAL INTERESSE AM-
BIENTAL (ZEIA)

Art. 156. Para delimitação das Zonas de Especial Inte-
resse Ambiental do Município de Viana são adotados os 
seguintes fatores de ordem:

I – física: recursos hídricos, áreas inundáveis e recarga de 
aquíferos;

II – biológica: ocorrência de fauna e flora significativa 
para conservação;

III – antrópica: aspectos socioeconômicos e socioculturais 
das populações envolvidas como uso e ocupação de solos 
existentes, incluindo as áreas urbanas e áreas de valor 
histórico-cultural.

Art. 157. Os fatores de ordem física, biológica e antrópica 
são analisados pelos seguintes atributos:

I – grau de conservação da flora, considerando os rema-
nescentes de vegetação da Mata Atlântica e ecossistemas 
associados nos seus diversos estágios de regeneração, 
com base na Resolução CONAMA nº 29, de 07 de dezem-
bro de 1994;

II – recursos hídricos, considerando a fragilidade quanto 
ao assoreamento, poluição dispersa e pontual dos resíduos 
hídricos superficiais incluindo as lagoas, brejos, arroios, 
córregos e nascentes;

III – valor cênico, considerando as que possuem elevado 
valor paisagístico, arqueológico e cultural para o Município 
e a Região Metropolitana;

IV – fragilidade e risco, considerando as áreas com con-
dições geológico-geomorfológicas especiais que são rele-
vantes para garantir a função ambiental e a prevenção de 
riscos à ocupação.

Art. 158. A Zona Especial de Interesse Ambiental é con-
siderada um território ambientalmente frágil devido as 
suas características geológicas e geotécnicas, à presença 
de mananciais de abastecimento hídrico e à significativa 
biodiversidade, demandando cuidados especiais para sua 
conservação.

§1º. A Zona Especial de Interesse Ambiental tem função 
precípua, ou seja, função básica de prestação de serviços 
ambientais essenciais para a sustentação da vida urbana 
das gerações presentes e futuras.

§2º. A Zona Especial de Interesse Ambiental contém re-
manescentes florestais significativos em diversos estágios 
sucessionais e área de produção agrícola que contribuem 
para a manutenção da biodiversidade, conservação do solo 
e manutenção dos recursos hídricos superficiais e subter-
râneos, bem como para a produção de alimentos e servi-
ços essenciais à segurança alimentar e à conservação dos 
serviços ambientais.

§3º. As características geológicas e geotécnicas da Zona 
Especial de Interesse Ambiental demandam critérios espe-
cíficos de ocupação, admitindo diversas tipologias de as-
sentamentos urbanos e atividades econômicas, inclusive 
agrícolas e de extração vegetal.

Art. 159. As Zonas de Especial Interesse Ambiental – ZEIA 
ficam definidas pelas seguintes classificações, constantes 
do Anexo 07:

I – Zona de Especial Interesse Ambiental 01 – ZEIA 01;

II – Zona de Especial Interesse Ambiental 02 – ZEIA 02.

§1º. As Zonas de Especial Interesse Ambiental – ZEIA de-
verão sempre ter como referência a presente Lei, indepen-
dentemente de estarem mapeadas ou não.

§2º. Todas as zonas classificadas nesta Lei poderão conter 
áreas de proteção ambiental, devendo ser consideradas 
como ZEIA, em conformidade com suas características, 
nos termos desta Lei, cabendo análise da Secretaria Muni-
cipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento e da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural.

Art. 160. No caso de uma zona indicada como de proteção 
ambiental, mas cujas características naturais não a confi-
gurem como tal, a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Desenvolvimento e a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Rural deverão analisar a pos-
sibilidade de sua ocupação em consonância com a legis-
lação, observando os índices da zona limitante, indicadas 
neste Plano.

Art. 161. A modificação não autorizada, a destruição, a 
desfiguração ou desvirtuamento da feição original, no todo 
ou em parte das ZEIAs são puníveis conforme o disposto 
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na Lei Federal 12651, de 25 de maio de 2012 e no Código 
Municipal de Meio Ambiente.

Art. 162. As Zonas de Especial Interesse Ambiental 
(ZEIA), cujos componentes naturais se apresentem degra-
dados e descaracterizados em relação às funções ecológi-
cas por eles exercidos, ou ainda que, em face ao tipo de 
degradação ofereça riscos ao bem estar público, deverão 
ser objeto de recuperação ambiental.

Parágrafo Único. As áreas objeto de recuperação am-
biental deverão ser recuperadas por meio do uso de mé-
todos e técnicas adequadas a cada situação, após apro-
vação e com supervisão da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural, de modo a se atingir 
os objetivos propostos para cada ZEIA lei presente nesta.

Art. 163. As Zonas de Especial Interesse Ambiental 01 
(ZEIA 01) são áreas do território municipal com caracterís-
ticas e atributos naturais cuja função é proteger, recuperar 
e melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente, sendo 
destinadas à conservação e mantendo suas características 
funcionais.

Art. 164. As Zonas de Especial Interesse Ambiental 01 
(ZEIA 01) apresentam como objetivos:

I - proteger os ecossistemas e recursos naturais, bem 
como o patrimônio cultural, com o condicionamento da 
ocupação do espaço urbano;

II - estabelecer condições para recuperação de ecossiste-
mas que se encontrem degradados em função do processo 
de urbanização e outras ações antrópicas;

III - incentivar, qualificar ou conter a ocupação do espaço 
urbano, compatibilizando o processo de urbanização com 
a proteção ao meio ambiente, regulando os usos, a ocupa-
ção e o desenvolvimento de atividades sustentáveis com-
patíveis com a conservação de ecossistemas, dos recursos 
naturais e atributos relevantes da paisagem urbana;

IV - garantir a preservação de dos resquícios de Mata 
Atlântica e Ecossistemas associados, oferecendo condições 
para franquear ou controlar acessos, conforme a natureza 
de cada local e os objetivos implícitos à conservação dos 
recursos naturais e o seu uso sustentável;

V - proporcionar condições para a instauração de espaços 
propícios ao desenvolvimento de atividades voltadas para 
a recreação, educação ambiental e o desenvolvimento de 
turismo sustentável;

VI - controlar a ocupação urbana em áreas de interesse e 
fragilidade ambiental; e,

VII - proteger a diversidade natural, conservar os recur-

sos hídricos, assegurar a qualidade ambiental, conservar 
as belezas cênicas e preservar amostras significativas das 
diversas formações ecológicas e dos recursos naturais que 
ocorrem no território municipal.

Art. 165. Ficam identificados e declarados como Zonas de 
Especial Interesse Ambiental 01 (ZEIA 01):

I – os fragmentos de Mata Atlântica e Ecossistemas asso-
ciados, independentes do estágio sucessional quando sua 
preservação se configurar como de relevância ecológica 
à região em que estão inseridos bem como ao município;

II – os fragmentos de floresta natural primária ou em es-
tágio avançado de regeneração;

III – florestas e demais formas de vegetação existente ao 
longo dos cursos de água naturais, desde o nível mais alto, 
em faixa marginal, cuja largura mínima será de:

a) 30m (trinta metros) para os cursos de água menores de 
10m (dez metros) de largura;

b) 50m (cinquenta metros) para os cursos de água que 
tenham de 10m (dez metros) a 50m (cinquenta metros) 
de largura;

c) 100m (cem metros) para os cursos de água que tenham 
mais de 50m (cinquenta metros) de largura.

IV – florestas e demais formas de vegetação existentes ao 
redor das lagoas, lagos ou reservatórios de água naturais, 
desde o seu nível mais alto medido horizontalmente em 
faixa marginal, cuja largura mínima será de:

a) 30m (trinta metros) para os que estejam em áreas ur-
banas;

b) 100m (cem metros) para os que estejam em áreas ur-
banas que sejam mananciais de abastecimento de água 
potável;

c) 100m (cem metros) para represas e hidroelétricas.

V – as margens de nascentes permanentes ou temporá-
rias, incluindo os olhos de água, independente de sua si-
tuação topográfica, num raio mínimo de 50m (cinquenta 
metros) de largura a partir de sua margem, de tal forma 
que proteja, em cada caso, a bacia de drenagem contri-
buinte;

VI – as áreas brejosas, pantanosas, encharcadas, alaga-
das, alagáveis ou sujeitas à inundação, associadas aos 
recursos hídricos superficiais onde há ocorrência de so-
los hidromórficos, caracterizado por formas de vegetação 
típica, bem como suas margens em faixa mínima de 30m 
(trinta metros);

VII – topo de morros, montes, montanhas e serras;

VIII – áreas de fundo de vale em toda extensão do tal-
vegue;

IX – as encostas ou parte destas, com declividade supe-
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rior a 45º (quarenta e cinco graus), equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive;

X – qualquer área, quando assim declarada pelo Poder Pú-
blico.

XI - ZPA 01 – definem as áreas destinadas à preservação 
integral dos ecossistemas e dos recursos naturais carac-
terizados como áreas de Preservação Permanente (APP), 
garantindo a reserva genética da fauna e flora e seus ha-
bitats, podendo ser utilizada para fins de pesquisa cientí-
fica, monitoramento, educação ambiental e o uso direto 
e indireto dos recursos naturais, sob condições reguladas 
de modo a evitar dano ou destruição dos mesmos, res-
peitando-se os usos e zoneamento estabelecidos em seus 
respectivos planos de manejo. A delimitação destas zonas 
abrangem as áreas protegidas com amparo nas legislações 
ambientais federal e estadual, especialmente as áreas de-
finidas pelas águas correntes e dormentes, incluindo-se as 
respectivas faixas de proteção ao longo de suas margens, 
alagados e mangues, os topos dos morros e encostas de 
declividade acentuada, remanescentes florestais e demais 
ecossistemas naturais de especial interesse ambiental, 
cuja proteção possa ser exigida na forma da lei, bem como 
as reservas e as unidades de conservação de diversas mo-
dalidades, municipal e estadual, legalmente instituídas 
e outras áreas que obedecem às disposições constantes 
na Lei Federal n º 12651 de 25/05/2012, Lei n º 7803 
de 18/07/1989, e as Resoluções do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA, dentre outras, que definem as 
áreas de proteção permanente e de relevante interesse 
público, os ecossistemas naturais a serem protegidos, en-
tre outros aspectos.

Parágrafo Único. As áreas definidas como Zona de Es-
pecial Interesse Ambiental 01 (ZEIA 01) são consideradas 
não edificantes em razão da necessidade de sua conserva-
ção e por se constituírem em áreas de risco suscetíveis de 
erosão, deslizamentos, alagamentos ou outra situação que 
coloque em risco a população.

Art. 166. As Zonas de Especial Interesse Ambiental 02 
(ZEIA 02) são áreas destinadas ao equilíbrio ambiental, 
podendo receber atividades de lazer e recreação, devendo 
assegurar a qualidade ambiental através do controle do 
uso e ocupação do solo e pelas suas condições fisiográfi-
cas, geográficas, geológicas, hidrológicas e botânicas for-
mam um ecossistema de importância no meio natural do 
Município, sendo destinadas à preservação e conservação 
por meio da criação e implantação de Unidades de Con-
servação.

Art. 167. As Zonas de Especial Interesse Ambiental 02 
(ZEIA 02) apresentam como objetivos:

I – resgatar e valorizar a fisiografia e a visualização dos 
elementos naturais e paisagísticos do Município;

II – propiciar, favorecer condições e promover atividades 
de educação e interpretação ambiental e realização re-
creação, eventos culturais e esportivos, em contato com 
a natureza, além das atividades ligadas ao turismo eco-
lógico;

III – recuperar ou restaurar ecossistemas e áreas degra-
dadas, livres ou ocupadas, potencializando as suas quali-
dades materiais para que possam ser incorporadas a uni-
dades de paisagem;

IV – contribuir para a preservação, conservação e recu-
peração da vegetação remanescente e seus recursos na-
turais;

V – propiciar meios e incentivos para o estudo, pesquisa 
científica e documentação da flora nativa, servindo à edu-
cação, à cultura, ao lazer, à conservação do meio ambiente 
e ao monitoramento ambiental.

VI – contribuir para a manutenção da diversidade biológi-
ca e dos recursos genéticos do território municipal;

VII – proteger as espécies ameaçadas de extinção no âm-
bito local e regional;

VIII – promover o desenvolvimento sustentável a partir 
dos recursos naturais;

IX – promover a utilização dos princípios e práticas de 
conservação da natureza no processo de desenvolvimen-
to;

X – proteger paisagens naturais e pouco alteradas de no-
tável beleza cênica;

XI – proteger as características relevantes da natureza 
geológica, geomorfológica, arqueológica, paleontológica e 
cultural;

XII – proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;

XIII – valorizar econômica e socialmente a diversidade 
biológica;

XIV – proteger os recursos naturais necessários à subsis-
tência de populações tradicionais, respeitando e valorizan-
do seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social 
e economicamente.

Art. 168. São Zonas de Especial Interesse Ambiental 02 
– ZEIA 02:

I – áreas entre o Parque Natural Municipal Rota das Garças 
e o morro e Rampa do Urubu;

II – fundo de vale em Vale do Sol;

III – área com lagoa em Campo Verde;

IV – morros e ondulações com afloramentos rochosos e/
ou maciços verdes identificados na Macrozona de Expan-
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são Funcional;

V – os cinturões ou as áreas verdes de loteamentos, con-
juntos habitacionais, complexos, centros e pólos indus-
triais quando não enquadrados em outras categorias.

Parágrafo Único. As Zonas de Especial Interesse Am-
biental 02 (ZEIA 02) estão mapeadas no Anexo 07 desta 
Lei.

Art. 169. O Poder Público Municipal poderá criar e decla-
rar novas Zonas de Especial Interesse Ambiental 02 (ZEIA 
02), por meio de Lei Municipal.

Art. 170. Os índices de uso e ocupação do solo da Zona 
de Especial Interesse Ambiental 02 (ZEIA 02) são os cons-
tantes do Anexo 01 desta Lei.

Art. 171. Os usos a serem definidos em planos, progra-
mas e projetos específicos, na Zona de Especial Interesse 
Ambiental 02 (ZEIA 02), poderão ser considerados tole-
ráveis a critério do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (COMDEMA) e do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano (CMDU), após parecer prévio da Secre-
taria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento e da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Rural, sendo que tais usos e ocupação deverão ocorrer 
somente em 30% (trinta por cento) do total de sua área, 
observados ainda os condicionantes ambientais definidos 
nesta Lei.

Parágrafo Único. Quando os cinturões ou áreas verdes 
de loteamentos, conjuntos habitacionais, complexos, cen-
tros ou pólos industriais estiverem localizados em Áreas 
de Preservação Permanente (APP) na forma da Lei, não 
poderão ser enquadrados em categoria diversa da de Pre-
servação Permanente.

Art. 172. Integram as Zonas de Especial Interesse Am-
biental 02 (ZEIA 02), áreas que poderão se tornar Unida-
des de Conservação (UCs), com base no Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação – SNUC, Lei Federal nº 
9.985/2000 e no Sistema Estadual de Unidades de Con-
servação – SISEUC, Lei nº 9.462/2010:

I – Parque Natural Municipal Rota das Garças;

II – Morro e entorno da Rampa do Urubu;

III – Morro de Araçatiba;

§1º. O uso e ocupação das Zonas de Especial Interesse 

Ambiental 02 (ZEIA 02) regulamentadas devem seguir o 
disposto no Plano de Manejo, que deverá ser elaborado 
para cada Unidade de Conservação (UC) em até dois anos 
a partir da publicação desta Lei.

§2º. Enquanto não regulamentado o Plano de Manejo, as 
áreas citadas neste artigo não deverão ser excluídas da 
(ZEIA 02).

SUBSEÇÃO II – ZONA DE ESPECIAL INTERESSE 
ECONÔMICO (ZEIE)

Art. 173. As Zonas de Especial Interesse Econômico 
(ZEIE) são parcelas do território municipal, de domínio pú-
blico ou privado, destinadas à implantação de atividades 
econômicas, funcionais ou industriais de grande e médio 
porte, visando ao fortalecimento econômico do Município 
nas suas várias especializações, compatíveis com as estra-
tégias estabelecidas para as Macrozonas.

Art. 174. Os objetivos da Zona de Especial Interesse Eco-
nômico – ZEIE são:

I – promover novas oportunidades funcionais e geração de 
trabalho e renda;

II – implantar ou melhorar as infraestruturas de acesso e 
circulação para garantir a operação das atividades econô-
micas;

III – reduzir as atividades de caráter local nos principais 
corredores, notadamente nas margens das rodovias fede-
rais;

IV – promover a integração dos equipamentos existentes 
ou a serem instalados na cidade;

V – potencializar o desenvolvimento econômico do Muni-
cípio.

Art. 175. As Zonas de Especial Interesse Econômico (ZEIE) 
ficam definidas pelas seguintes classificações, constantes 
do Anexo 07:

I – Zona de Especial Interesse Econômico 01 (ZEIE 01);

II – Zona de Especial Interesse Econômico 02 (ZEIE 02);

III – Zona de Especial Interesse Econômico 03 (ZEIE 03).

Art. 176. A Zona de Especial Interesse Econômico 01 – 
ZEIE 01 é composta por áreas lindeiras às grandes es-
truturas de circulação, notadamente as rodovias federais, 
que estão próximas aos bairros, com atividades urbanas 
consolidadas, concentrando principalmente atividades de 
comércio e serviços de atendimento local e municipal.
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Art. 177. A Zona de Especial Interesse Econômico 01 – 
ZEIE 01 tem como objetivo principal:

I – formar áreas de animação urbana;

II – estimular o comércio e a prestação de serviços de 
apoio à vida urbana nos diferentes bairros e localidades;

III – diminuir os deslocamentos gerados pelas necessi-
dades cotidianas de acesso às atividades de comércio e 
serviços urbanos;

IV – otimizar o transporte coletivo;

V – estimular o desenvolvimento econômico do Município 
de forma integrada aos aspectos sociais, ambientais e cul-
turais da região em que se insere.

Art. 178. A delimitação das áreas classificadas como Zona 
de Especial Interesse Econômico 01 (ZEIE 01) estão pre-
sentes no Anexo 07 desta Lei.

Art. 179. Os índices de uso e ocupação do solo da Zona 
de Especial Interesse Econômico 01 (ZEIE 01) são os cons-
tantes do Anexo 01 desta Lei.

Art. 180. A Zona de Especial Interesse Econômico 02 
(ZEIE 02) é composta por áreas lindeiras às grandes es-
truturas de circulação, notadamente as rodovias federais, 
que estão afastadas dos bairros, com atividades incompa-
tíveis com as dinâmicas urbanas de bairro, concentrando 
principalmente atividades de Comércio e Serviço Especial, 
Indústria dos Tipos 01, 02 e 03 e Indústria Especial.

Art. 181. Os empreendimentos a serem implantados na 
Zona Especial de Interesse Econômico 02 (ZEIE 02), serão 
aqueles de natureza eminentemente industrial, de servi-
ços e logística de abrangência regional, oferecendo con-
dições especiais de oferta de terrenos e de infraestrutura 
adequada para abrigar investimentos para a construção 
e instalação produtiva de empreendimentos de médio e 
grande porte.

Art. 182. A Zona de Especial Interesse Econômico 02 
(ZEIE 02) tem como objetivo principal:

I – segregar atividades impactantes da dinâmica urbana 
dos bairros;

II – estimular o potencial logístico do Município;

III – promover acessibilidade à circulação de bens e ser-
viços produzidos;

IV – estimular o desenvolvimento econômico do Município 
de forma integrada aos aspectos sociais, ambientais e cul-
turais da região em que se insere;

V – restringir a instalação de usos de natureza residencial, 
comercial ou de serviços que possam vir a ocasionar con-
flitos imediatos ou futuros com os usos regulamentados 
para o local.

Art. 183. A delimitação das áreas classificadas como Zona 
de Especial Interesse Econômico 02 (ZEIE 02) estão pre-
sentes no Anexo 07 desta lei.

Art. 184. Os índices de uso e ocupação do solo da Zona 
de Especial Interesse Econômico 02 (ZEIE 02) são os cons-
tantes do Anexo 01 desta Lei.

Art. 185. A Zona de Especial Interesse Econômico 03 – 
ZEIE 03 é composta por áreas destinadas a implantação 
de projetos especiais do município ou da iniciativa privada, 
ou ainda em parceria entre ambos, que visem alcançar 
melhoria na qualidade de vida da população.

Art. 186. As Zonas de Especial Interesse Econômico 03 
(ZEIE 03) são áreas com localização estratégica, que en-
globam atividades ou projetos com características espe-
ciais, cuja ocupação ou ampliação dependerá do estudo 
de impacto de vizinhança (EIV) e do estudo de impacto 
ambiental (EIA).

Art. 187. Os índices de uso e ocupação do solo da Zona 
de Especial Interesse Econômico 03 (ZEIE 03) são os cons-
tantes do Anexo 01 desta Lei.

SUBSEÇÃO III – ZONA DE ESPECIAL INTERESSE 
PAISAGÍSTICO (ZEIP)

Art. 188. A Zona de Especial Interesse Paisagístico (ZEIP) 
constitui-se de áreas destinadas à proteção do patrimônio 
ambiental, histórico e cultural, com o objetivo de garantir 
a preservação e proteção dos bens existentes para as fu-
turas gerações.

Parágrafo Único. A paisagem, seja ela notável ou co-
tidiana, é um elemento importante na qualidade de vida 
das populações, tanto em áreas urbanas, quanto rurais, 
representando um componente fundamental do patrimô-
nio cultural e natural, contribuindo para a consolidação da 
identidade vianense e capixaba.

Art. 189. Os objetivos da Zona de Especial Interesse Pai-
sagístico (ZEIP) são:
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I – proteger os remanescentes florestais e afloramentos 
rochosos que integram o território do município;

II – preservar os locais de interesse cultural;

III – incentivar e orientar a recuperação dos imóveis de 
interesse de preservação; e,

IV – incentivar a instalação de atividades complementares 
ao turismo em suas várias modalidades.

Art. 190. A delimitação das áreas classificadas como Zona 
de Especial Interesse Paisagístico (ZEIP) estão presentes 
no Anexo 07 desta lei.

Art. 191. Os índices de uso e ocupação do solo da Zona 
de Especial Interesse Paisagístico (ZEIP) de Viana Centro e 
Jucu são os constantes do Anexo 01 desta Lei.

Parágrafo Único. O licenciamento de edificações na área 
da Zona de Especial Interesse Paisagístico (ZEIP), deverá 
ser precedido de apresentação de visuais do entorno com 
a edificação para que garanta a visual da edificação his-
tórica.

SUBSEÇÃO IV – ZONA DE ESPECIAL INTERESSE SO-
CIAL (ZEIS)

Art. 192. As Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) são 
áreas inseridas na área urbana consolidada, se caracteri-
zam pela predominância de elevados índices de vulnerabi-
lidade socioambiental, baixos índices de desenvolvimento 
humano e assentamentos precários e irregulares, como 
favelas, loteamentos irregulares e clandestinos, conjuntos 
habitacionais populares, que apresentam diversos tipos 
de precariedades territoriais e sanitárias, irregularidades 
fundiárias e déficits de oferta de serviços, equipamentos e 
infraestruturas urbanas, ocupada predominantemente por 
moradias da população de baixa renda que, em alguns ca-
sos, vivem em áreas de riscos geológicos e de inundação.

Art. 193. As Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) 
exigem tratamento diferenciado dos parâmetros de uso e 
ocupação do solo urbano, e serão destinadas a programas 
e projetos de urbanização, reurbanização, regularização 
urbanística e fundiária.

Art. 194. Os objetivos das Zonas de Especial Interesse 
Social são:

I – promover a urbanização e regularização fundiária dos 
assentamentos urbanos precários, ocupados pela popula-

ção de baixa renda, dotando-os de serviços, equipamentos 
e infraestrutura urbana completa e garantindo a segurança 
na posse e a recuperação da qualidade urbana e ambien-
tal;

II – eliminar os riscos decorrentes de ocupações em áreas 
inadequadas e, quando não for possível, reassentar seus 
ocupantes;

III – dotar e/ou ampliar estas áreas de infraestrutura 
básica, equipamentos sociais, culturais, espaços públicos, 
serviços e comércios;

IV – viabilizar áreas destinadas à manutenção e produ-
ção de Habitações de Interesse Social (HIS), buscando o 
cumprimento da função social da propriedade, para as-
sentamento e reassentamento de população de moradores 
de áreas de risco, de áreas de preservação permanente, 
quando não houver outra alternativa, das que residem em 
assentamentos precários, e da população em vulnerabili-
dade socioambiental;

V – promover política específica de desenvolvimento só-
cioeconômico e ambiental;

VI – articulação entre os órgãos e entidades municipais 
e estaduais para garantir a conservação, preservação e 
recuperação urbana e ambiental;

VII – impedir a expulsão indireta dos moradores, decor-
rente da valorização imobiliária dos imóveis beneficiados 
pelas ações de recuperação dos assentamentos precários;

VIII – melhoria e complementação do sistema de mobi-
lidade com a integração entre os sistemas de transporte 
coletivo, viário, cicloviário e de circulação de pedestres, 
dotando-o de condições adequadas de acessibilidade uni-
versal e sinalizações adequadas;

IX – minimização dos problemas existentes nas áreas com 
riscos geológicos-geotécnicos, de inundações e decorren-
tes de solos contaminados de prevenção do surgimento de 
novas situações de vulnerabilidade;

X – dinamizar atividades de comércio e de serviço local;

XI – incentivar usos não residenciais nos eixos de estru-
turação da transformação urbana e nas centralidades de 
bairro, visando gerar empregos e reduzir a distância entre 
moradia e trabalho;

XII – fortalecimento das capacidades de proteção social 
a partir de melhorias das condições socioambientais, de 
convivência e de acesso às políticas públicas;

XIII – incentivo à consolidação das centralidades de bair-
ro existentes, facilitando a implantação de serviços, co-
mércio e equipamentos comunitários;

XIV – compatibilização de usos e tipologias para o parce-
lamento e uso do solo urbano com os condicionantes geo-
lógicos-geotécnicos e de relevo, com a legislação estadual 
de proteção e recuperação de mananciais e a legislação 
referente às unidades de conservação existentes, inclusive 
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sua zona de amortecimento;

XV – universalização do saneamento ambiental, inclusive 
para assentamentos isolados, respeitadas as condicionan-
tes do relevo, a legislação estadual de proteção e recupe-
ração dos mananciais e a legislação referente às unidades 
de conservação existentes, incluindo sua zona de amorte-
cimento;

XVI – proteção, recuperação e valorização dos bens e 
áreas de valor histórico, cultural, religioso e ambiental.

Parágrafo Único. O reassentamento de que trata o inciso 
IV deste artigo deverá, necessariamente, se dar em local 
mais próximo possível de suas moradias, de acordo com 
os princípios estabelecidos no Estatuto da Cidade.

Art. 195. As Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) 
ficam definidas pelas seguintes classificações, constantes 
no Anexo 07:

I – Zona de Especial Interesse Social 01 (ZEIS 01);

II – Zona de Especial Interesse Social 02 (ZEIS 02);

III – Zona de Especial Interesse Social 03 (ZEIS 03); e,

IV – Zona de Especial Interesse Social 04 (ZEIS 04).

Art. 196. A Zona de Especial Interesse Social 01 (ZEIS 
01) é composta por áreas públicas ou particulares, ocupa-
das predominantemente por habitações precárias, popula-
ção de baixa renda ou ocupações em áreas de risco, que 
apresentem demanda por infraestrutura urbana, serviços 
e equipamentos comunitários, onde o Poder Público pode-
rá promover a regularização fundiária e urbanística, com 
implantação de equipamentos públicos e sociais, incluindo 
obrigatoriamente, espaços para recreação e lazer, previ-
são de implantação de comércio e serviços de apoio local.

Art. 197. A Zona de Especial Interesse Social 02 (ZEIS 
02) é composta por áreas públicas ou particulares, dota-
das parcialmente de infraestrutura urbana, próximas às 
áreas de risco e que apresentam demanda por serviços e 
equipamentos comunitários, ocupadas por assentamentos 
ou com algum tipo de loteamento ainda com irregularida-
des com parte dos respectivos equipamentos públicos e 
comunitários, essas áreas serão objeto de regularização 
do parcelamento do solo e do parcelamento compulsório 
para fins de regularização.

Art. 198. A Zona de Especial Interesse Social 03 (ZEIS 
03) é composta por vazios urbanos e/ou, imóveis públi-
cos ou particulares edificados ou não, não utilizados e/
ou subutilizados, dotados parcialmente de infraestrutura e 

serviços públicos, necessários à implantação de Empreen-
dimento de Habitação de Interesse Social (EHIS), com 
os respectivos equipamentos comunitários e urbanização 
complementar adequados, que serão objetos de parcela-
mento, edificação ou utilização compulsória.

Parágrafo Único. A Zona Especial de Interesse Social 03 
(ZEIS 03) poderá participar de intervenções das Opera-
ções Urbanas Consorciadas.

Art. 199. A Zona de Especial Interesse Social 04 – (ZEIS 
04) constitui-se da área urbana da comunidade histórica 
de Araçatiba, onde se pretende preservar elementos que 
possuam referência social, espaço-temporal e apropriação 
de seu entorno pelo grupo social a ele relacionado, que se 
destina a regular a área de interesse de proteção do patri-
mônio histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico, con-
ciliados com uma política habitacional de interesse social 
levando em consideração as características da localidade, 
bem como a promoção e facilitação dos procedimentos de 
regularização fundiária.

Art. 200. Os objetivos da Zona de Especial Interesse So-
cial (ZEIS 04) são:

I – garantir a ambiência do entorno da Igreja Nossa Se-
nhora D’Ajuda;

II – promover a identidade cultural a partir do incentivo ao 
resgate da memória;

III – regulamentar e disciplinar a ocupação da comuni-
dade de Araçatiba, bem como seu entorno, preservando a 
identidade do local;

IV – incentivar a instalação de atividades complementares 
ao turismo em suas várias modalidades;

V - promover a produção habitacional de interesse social;

VI - promover a regularização fundiária da localidade.

Art. 201. A delimitação da área classificada como Zona de 
Especial Interesse Social 04 (ZEIS 04) estão presentes no 
Anexo 07 desta lei.

Art. 202. Os índices de uso e ocupação do solo da Zona 
de Especial Interesse Social– ZEIS 04 são os constantes 
do Anexo 01 desta Lei.

Art. 203. As Zonas de Especial Interesse Social 01, 02, 03 
e 04 poderão receber Empreendimentos Habitacionais de 
Interesse Social (EHIS).

Art. 204. O reconhecimento como ZEIS de loteamentos 
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irregulares ou clandestinos não eximirá os agentes execu-
tores ou proprietários, das obrigações e responsabilidades 
civis, administrativas e penais previstas em lei.

Art. 205. São critérios para o reconhecimento de uma 
área como ZEIS 01 e 02:

I – ter majoritariamente a sua ocupação por população de 
baixa renda;

II – não possuir infraestrutura completa de saneamento 
básico;

III – ser passível de urbanização e regularização fundiá-
ria, de acordo com avaliação técnica que verificará a exis-
tência dos padrões mínimos de salubridade e segurança, 
bem como a situação fundiária;

IV – apresentar problemas quanto à acessibilidade e mo-
bilidade urbana e ilegalidade fundiária.

Art. 206. Não poderão ser declarados como ZEIS 01 e 
02 os assentamentos habitacionais totalmente ou parcial-
mente localizados:

I – sob pontes e viadutos;

II – sobre oleodutos e troncos do sistema de abasteci-
mento de água, coleta e tratamento de esgoto;

III – sob redes de alta tensão;

IV – em áreas que apresentem alto risco à segurança de 
seus ocupantes, de acordo com parecer técnico elaborado 
pelo órgão municipal competente.

Art. 207. A instituição de novas ZEIS deverá ser feita atra-
vés de Lei Municipal Específica, respeitando os critérios es-
tabelecidos nesta Lei e deliberação do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (CMDU) e Conselho Municipal 
de Habitação e Interesse Social (CMHIS).

Art. 208. Os projetos de Empreendimentos Habitacionais 
de Interesse Social (EHIS) deverão ser elaborados a partir 
das diretrizes urbanísticas expedidas pelos órgãos compe-
tentes.

TÍTULO IV – DO USO, OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO 
DO SOLO

Art. 209. As zonas de uso e as zonas definidas na hie-
rarquização viária, na área territorial abrangida por seus 
limites, estabelecem as normas de ordenação do uso e da 
ocupação do solo, indicando:

I – usos permitidos, tolerados e proibidos, quanto à quali-

dade de ocupação do solo urbano;

II – condicionamentos urbanísticos da ocupação do solo 
urbano por edificações;

III – dimensões de testada e área mínima e máxima dos 
lotes.

Art. 210. Os projetos construtivos serão aprovados e li-
cenciados mediante a indicação da atividade e da respecti-
va classificação de usos e índices referidos nesta lei.

CAPÍTULO I – DO USO DO SOLO URBANO

Art. 211. Os usos do solo para o desempenho de ativi-
dades urbanas residenciais, não residenciais e mistas são 
regulamentados em função da sua potencialidade como 
geradoras de impacto urbano e ambiental em graus diver-
sos e variáveis, conforme o porte.

Art. 212. Para efeitos desta Lei, ficam instituídas as se-
guintes categorias de uso:

I – residencial, que envolve a moradia de um individuo ou 
grupo de indivíduos, que envolve:

a) uso residencial unifamiliar: compreende as edificações 
destinadas à habitação permanente com uma unidade re-
sidencial autônoma;

b) uso residencial multifamiliar: compreende as edifica-
ções destinadas à habitação permanente com 2 (duas) ou 
mais unidades residenciais autônomas.

II – não residencial, que envolve:

a) atividades comerciais;

b) de serviços;

c) industriais;

d) institucionais.

III – uso misto: compreende o empreendimento que 
apresenta a associação do uso residencial, unifamiliar ou 
multifamiliar, com o uso não residencial;

IV – uso rural: aquele que envolve atividades caracterís-
ticas de meio rural, tais como: agricultura, criação de ani-
mais, atividades extrativistas e aquelas compatíveis com 
esses usos, abrangendo a agroindústria.

Parágrafo único. Toda e qualquer consulta prévia, apro-
vação, licenciamento ou similar referente ao serviço de 
escavação ou terraplanagem e obra de edificação, deverá 
vir acompanhado da indicação de categoria de uso a que 
se destina.
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Art. 213. O uso comercial e de serviços compreende as 
atividades de comércio e prestação de serviços, que quan-
to à natureza e porte dos estabelecimentos que as supor-
tam são classificados como tipo I, tipo II, tipo III e espe-
cial, conforme a seguinte descrição:

I – comércio e serviço tipo 01 (CS 01): atividades de pe-
queno porte que não causam incômodo significativo à vi-
zinhança e/ou poluição ambiental, quando adotadas as 
medidas adequadas para o seu controle, e nem atraem 
tráfego pesado ou intenso;

II – comércio e serviço tipo 02 (CS 02): atividade de mé-
dio porte que, embora necessária ao atendimento aos 
bairros, pode causar algum tipo de incomodidade ao en-
torno, demandando maior controle para sua implantação;

III – comércio e serviço tipo 03 (CS 03): atividades ur-
banas peculiares que, pelo seu porte, escala de empreen-
dimentos ou função, independentemente do porte, são 
incompatíveis com o uso residencial e potencialmente ge-
radoras de impacto na zona de sua implantação;

IV – comércio e serviços especiais (CSE): atividades ur-
banas peculiares que, pelo seu grande porte, escala de 
operação ou função desempenhada, são geradoras, em 
potencial, de impactos nas zonas de sua implantação.

Art. 214. O uso industrial compreende:

I – indústrias de pequeno porte, classificadas como In-
dústria tipo 01 (I1), ou médio porte, classificados como 
Indústria tipo 02 (I2), são aquelas compatíveis com o uso 
residencial, instaladas em edificações de pequeno e médio 
porte;

II – indústrias de grande porte, classificadas como Indús-
tria tipo 3 (I3), são aquelas compatíveis com os usos es-
pecializados de comércio e de serviços em edificações de 
pequeno e médio porte que só eventualmente poderá ser 
tolerada junto ao uso residencial.

III – indústrias especiais (IE) são aquelas não compatí-
veis com o uso residencial, instaladas em edificações de 
pequeno, médio e grande porte, e que exigem rigoroso 
controle ambiental.

Art. 215. O agrupamento das atividades urbanas não re-
sidenciais segundo as categorias de uso, natureza e porte 
das atividades, na forma estabelecida neste capítulo, é o 
apresentado no anexo 02 – Classificação das Atividades 
por Categoria de Uso, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. As atividades que não constam da lis-
tagem integrante do Anexo 02 deverão ser enquadradas 
nas categorias de uso e porte conforme os critérios esta-
belecidos nos artigos precedentes, mediante decreto do 
Poder Executivo Municipal, ouvindo o Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Urbano (CMDU).

Art. 216. Para a aprovação do projeto de construção da 
edificação, deverá ser indicada a classificação de usos e/
ou atividades referidas nos artigos 212, 213, 214 e Anexo 
02 desta Lei para efeito de se verificar a sua adequação à 
Zona de Uso de sua localização.

Parágrafo Único. A ausência de indicação ou desvirtua-
mento do uso ou atividade indicada não gera qualquer di-
reito à implantação do novo uso pretendido, salvo se pas-
sível de adequação nos termos fixados nesta Lei.

Ar. 217. A classificação das atividades constantes nos gru-
pos descritos nos artigos 213 e 214 como de uso permitido 
ou tolerado constam nas tabelas de controle urbanístico 
do anexo 1, de acordo com a Zona Urbana e classificação 
viária definida para a via.

§1º. O uso permitido compreende as atividades que apre-
sentam clara adequação à zona urbana e à classificação 
viária de sua implantação.

§2º. O uso proibido compreende as atividades que apre-
sentam clara inadequação à zona urbana e à classificação 
viária de sua implantação.

§3º. O uso tolerado compreende os empreendimentos 
geradores de impacto urbano que podem comprometer a 
zona de uso onde se localizam e devem atender à condi-
ções específicas para sua implantação, de acordo com o 
disposto nos artigos 220, 221 e 222 desta Lei.

§4º. A classificação dos usos considerados como permiti-
dos e como tolerados por cada zona integrante do zonea-
mento urbano, constam das Tabelas de Controle Urbanís-
tico constantes no anexo 01 desta Lei.

§5º. Todas as categorias de uso que não estão relaciona-
das no Anexo 1 como de uso permitido ou tolerado serão 
consideradas de uso proibido em cada zona urbana e clas-
sificação viária.

Art. 218. Ficam vedadas:

I - a construção de edificações para atividades as quais 
sejam consideradas como de uso proibido na zona e clas-
sificação viária onde se pretenda a sua implantação;

II - a mudança de destinação de edificação para atividades 
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as quais sejam consideradas como de uso proibido na zona 
e classificação viária onde se pretenda a sua implantação.

Parágrafo Único. A aprovação de projetos de ampliação 
ou reforma de edificações já concluídas ou implantadas 
destinadas à atividades consideradas de uso proibido na 
zona de sua implantação, com certificado de conclusão ou 
aceitação de obra e/ou Alvará de Funcionamento emiti-
dos anteriormente à vigência desta lei, será previamente 
analisada pela Comissão Interna de Análise do Estudo de 
Impacto de Vizinhança (CIAEIV), de acordo com os crité-
rios estabelecidos nos artigos 224, 225 e 226 desta Lei, 
devendo ser aplicados os índices de controle urbanístico 
para o uso não residencial previstos para a zona de sua 
implantação.

Art. 219. A alteração da inscrição imobiliária de uso re-
sidencial para uso não residencial, ou a situação inversa, 
só poderá ser efetivada após parecer favorável da secre-
taria responsável pela gestão urbana do município, para 
efeito de se verificar a adequação aos usos e aos índices 
de controle urbanísticos utilizados na edificação, cabendo 
recurso ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urba-
no (CMDU).

SEÇÃO I – EMPREENDIMENTOS GERADORES DE IM-
PACTOS URBANOS E INTERFERÊNCIA NO TRÁFEGO

Art. 220. Os Empreendimentos Geradores de Impactos 
Urbanos, incomodidades e interferências no Tráfego são 
aquelas edificações, usos ou atividades que podem causar 
impacto e/ou alteração no ambiente natural ou construído, 
bem como sobrecarga na capacidade de atendimento de 
infraestrutura básica, quer sejam construções públicas ou 
privadas, residenciais ou não residenciais.

Art. 221. Para efeito desta Lei, qualificam-se os impactos 
dos Empreendimentos Geradores de Impactos Urbanos e 
Interferências no Tráfego como segue:

I - sobrecarga da infraestrutura urbana, interferindo direta 
ou indiretamente no sistema viário, caracterizando o em-
preendimento como um Polo Gerador de Tráfego, conside-
rando, no mínimo, um dos seguintes critérios:

a) empreendimentos nos quais se desenvolvem ativida-
des geradoras de grande número de viagens, com reflexos 
negativos na circulação circunvizinha, na acessibilidade à 
área onde estão inseridos e na segurança de veículos e 
pedestres;

b) empreendimentos cujas dimensões requeridas ultra-
passem ou sejam equivalentes às dimensões da quadra 
máxima estabelecida nesta lei;

II - sobrecarga da infraestrutura urbana, interferindo di-

reta ou indiretamente nos sistemas de drenagem, sanea-
mento básico, eletricidade e telecomunicações;

III - repercussão ambiental significativa, provocando alte-
rações nos padrões funcionais e urbanísticos de vizinhança 
ou na paisagem urbana e patrimônio natural circundante;

IV - alteração ou modificação substancial na qualidade de 
vida da população residente na área ou em suas proximi-
dades, afetando sua saúde, segurança ou bem-estar;

V - alterem as propriedades químicas, físicas ou biológicas 
do meio ambiente;

VI - prejudiquem o patrimônio cultural, artístico, histórico, 
arqueológico e antropológico do Município.

Art. 222. Para fins de análise do nível de incomodidade e/ 
ou impacto dos Empreendimentos Geradores de Impactos 
Urbanos e Interferências no Tráfego, deverão ser observa-
dos os seguintes fatores:

I - poluição sonora: geração de impacto causada pelo uso 
de máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou si-
milares no entorno próximo;

II - poluição atmosférica: lançamento na atmosfera de 
partículas provenientes do uso de combustíveis nos pro-
cessos de produção ou, simplesmente, lançamento de 
material particulado inerte na atmosfera acima dos níveis 
admissíveis;

III - poluição hídrica: efluentes líquidos incompatíveis ao 
lançamento na rede hidrográfica ou sistema coletor de es-
gotos ou poluição do lençol freático;

IV - geração de resíduos sólidos: produção, manipulação 
ou estocagem de resíduos sólidos, com riscos potenciais 
ao meio ambiente e à saúde pública;

V - vibração: impacto provocado pelo uso de máquinas ou 
equipamentos que produzam choques repetitivos ou vibra-
ção sensível, causando riscos potenciais à propriedade, ao 
bem estar ou à saúde pública;

VI - periculosidade: atividades que apresentem risco ao 
meio ambiente e à saúde pública, em função da produ-
ção, comercialização, uso ou estocagem de materiais peri-
gosos, como explosivos, gás liquefeito de petróleo (GLP), 
inflamáveis, tóxicos e equiparáveis, conforme normas téc-
nicas e legislação específica;

VII - geração de tráfego pesado: pela operação ou atra-
ção de veículos pesados como ônibus, caminhões, carre-
tas, máquinas ou similares que apresentem lentidão de 
manobra com ou sem utilização de cargas;

VIII - geração de tráfego intenso: em razão do porte do 
estabelecimento, da concentração de pessoas e do número 
de vagas de estacionamento criados ou necessários;

IX – paisagem natural e construída: geração de interfe-
rências visuais sobre a composição da paisagem circun-
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dante, em relação aos seus componentes geológicos, hí-
dricos, biológicos, antrópicos e históricos.

Art. 223. A emissão de certidões de anuência de insta-
lação, a aprovação de projetos e a emissão de alvará de 
funcionamento para os Empreendimentos Geradores de 
Impactos Urbanos e Interferências no Tráfego está con-
dicionada à elaboração do Estudo de Impacto Vizinhança 
(EIV), com análise prévia realizada pela Comissão Interna 
de Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (CIAEIV), 
e sua aprovação prévia pelo Conselho Municipal de Desen-
volvimento Urbano (CMDU).

§1. A Comissão Interna de Análise do Estudo de Impacto 
de Vizinhança (CIAEIV) será composta pelos órgãos res-
ponsáveis pelo sistema de transporte e viário, meio am-
biente e planejamento, sob a coordenação da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento.

§2. A composição, funcionamento e funções da Comissão 
Interna de Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(CIAEIV) serão regulamentados por ato do Executivo Mu-
nicipal.

Parágrafo Único. A descrição do Estudo de Impacto Vi-
zinhança (EIV) encontra-se na Subseção II, Seção IV, Ti-
tulo V – Dos Instrumentos da Política Urbana e da Gestão 
Ambiental.

Art. 224. Em função da análise de cada empreendimen-
to, munido de parecer emitido pela Comissão Interna de 
Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (CIAEIV), o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), 
poderá determinar:

I - a execução de medidas necessárias ao controle dos 
impactos e das incomodidades causados pela implantação 
e funcionamento do empreendimento;

II - que o empreendedor forneça informações comple-
mentares necessárias à análise do empreendimento;

III - que seja ouvida a população inserida na área de in-
fluência do empreendimento;

IV - que sejam apresentadas as contrapartidas reais para 
o município em decorrência dos impactos decorrentes da 
instalação do empreendimento.

Art. 225. Será considerado como empreendimentos de 
impacto e que necessitam apresentar Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV) para aprovação, aqueles descritos no 
Anexo 04 desta Lei.

§1º. Estão sujeitos a apresentação do EIV as atividades 
e ou empreendimentos elencados neste artigo, públicos 
e/ou privados, em área urbana e/ou rural quando a lei 
permitir.

§2º. A apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) e o Relatório de Impacto Urbano (RIU), não desobri-
ga a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) quando a ati-
vidade ou o empreendimento assim o exigir nos termos 
da Lei.

§3º. Quaisquer alterações das características do empreen-
dimento constantes do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(EIV) implicarão em nova análise do empreendimento por 
parte da CIAEIV, podendo inclusive vir a demandar a ela-
boração de um novo EIV.

Art. 226. A instalação de empreendimentos geradores de 
impactos urbanos e interferência no tráfego no Município 
de Viana fica condicionada à aprovação do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano e do Poder Executivo 
Municipal, do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

CAPÍTULO II – DA OCUPAÇÃO DO SOLO

Art. 227. As diversas formas de parcelamento, edificação 
e outros modos de ocupação do solo respeitarão os se-
guintes aspectos:

I – as características físico-estruturais do seu sítio físico e 
as condicionantes climáticas;

II – a estrutura e as diretrizes viárias;

III – a infraestrutura urbana instalada ou projetada;

IV – as atividades permitidas e os dimensionamentos le-
galmente exigidos;

V – os sítios naturais, paisagísticos, turísticos, históricos, 
arquitetônicos e culturais;

VI – o relacionamento com as demais edificações e com 
os espaços coletivos públicos, bem como a sua inserção na 
paisagem urbana.

Art. 228. Consideram-se Índices de Controle Urbanísticos 
o conjunto de normas que regula o dimensionamento das 
edificações, em relação ao terreno onde serão construídas, 
e ao uso a que se destinam.

Art. 229. Os índices de controle urbanísticos são os cons-
tantes dos Anexos 1 e são definidos como se segue:
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I - Coeficiente de Aproveitamento (CA) é o fator que, mul-
tiplicado pela área do lote, definirá o potencial construtivo 
máximo daquele lote;

II - Taxa de Ocupação (TO) é um percentual expresso pela 
relação entre a área da projeção da edificação e a área do 
lote;

III - Taxa de Permeabilidade (TP) é um percentual ex-
presso pela relação entre a área do lote sem pavimentação 
impermeável e sem construção no subsolo, e a área total 
do lote;

IV - gabarito é o número máximo de pavimentos da edi-
ficação;

V - altura da edificação é a distância entre o ponto mais 
elevado da fachada principal, excluída a platibanda ou o 
telhado, e o plano horizontal que contém a cota zero do 
Conselho Nacional de Geografia;

VI - afastamento de frente estabelece a distância mínima 
entre a edificação e a divisa frontal do lote, no alinhamento 
com a via ou logradouro público, existente ou projetado;

VII - afastamento de fundos estabelece a distância míni-
ma entre a edificação e a divisa dos fundos do lote de sua 
acessão;

VIII - afastamento lateral estabelece a distância mínima 
entre a edificação e as divisas laterais do lote de sua aces-
são;

IX - número de vagas para garagem de estacionamento 
de veículo é o quantitativo estabelecido em função da área 
computável do empreendimento no coeficiente de apro-
veitamento;

X - vaga de bicicleta é o local destinado ao estacionamento 
ou parada de bicicletas;

XI - área/vaga de embarque e desembarque é o local des-
tinado a parada de veículos, para fins de embarque e de-
sembarque de pessoas que ali estejam sendo conduzidas;

XII - área/vaga de carga e descarga é o local destinado a 
parada de veículos, para o carregamento ou descarrega-
mento de produtos.

XIII - recuo viário é uma faixa não edificante definido com 
base no sistema viário existente e projetado a fim de per-
mitir a ampliação das vias e de possibilitar a implantação 
dos projetos viários do Município; e,

XIV - faixa de domínio é o terreno de domínio público 
sobre a qual se assenta a via pública, com seus elemen-
tos integrantes tais como pista de rolamento, canteiros, 
obras-de-arte, acostamentos e sinalização, definida exter-
namente pelo alinhamento que separa a via dos imóveis 
marginais ou vias laterais.

XV - área e testada mínima de lote estabelecem as dimen-
sões quanto à superfície e ao comprimento da frente do 
lote para o parcelamento do solo.

§1º. Quando da aprovação de reformas ou modificação de 
projetos aprovados de acordo com o regime urbanístico 
vigente anteriormente a esta lei, apenas os índices que 
estão sendo modificados deverão atender à legislação em 
vigor, sendo que no caso de mudança de uso o coeficien-
te de aproveitamento deverá atender ao disposto para o 
novo uso.

§2º. Nos casos previstos no parágrafo anterior, as edifica-
ções que se enquadrarem como empreendimentos gera-
dores de impacto urbano deverão ser analisadas de acordo 
com o estabelecido nos artigos 220, 221 e 222 desta Lei.

Art. 230. No cálculo do coeficiente de aproveitamento das 
edificações, destinadas ao uso residencial unifamiliar, de-
verá ser considerada toda a área construída.

Art. 231. No cálculo do coeficiente de aproveitamento, 
com exceção das edificações destinadas ao uso residencial 
unifamiliar, não serão computados:

I - as áreas dos pavimentos em subsolo destinadas ao uso 
comum;

II - as áreas destinadas à guarda e circulação de veículos;

III - as áreas destinadas a lazer e recreação, recepção e 
compartimentos de serviço do condomínio nas edificações 
residenciais multifamiliares e de uso misto;

IV - áreas de varandas, contíguas a salas ou quartos, que 
não ultrapassem:

a) 40% (quarenta por cento) das áreas destinadas aos 
respectivos compartimentos das unidades residenciais em 
condomínios residenciais multifamiliares;

b) 20% (vinte por cento) da área destinada ao respectivo 
cômodo em unidades de hospedagem de hotéis, motéis, 
apart-hotéis, pensões, hospitais, casas de saúde e de re-
pouso, sanatórios e maternidades;

V - as áreas de varanda contíguas às salas em edificações 
não residenciais destinadas ao uso comercial e de serviço 
que não ultrapassem 8% (oito por cento) da área destina-
da ao respectivo compartimento, excluídas aquelas locali-
zadas no pavimento térreo;

VI - até 15% (quinze por cento) da área total de cada 
pavimento, desde que esse percentual seja destinado a 
circulação horizontal e vertical e que a circulação horizontal 
possua largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta 
centímetros).

VII - os elementos citados nos incisos I e II do art. 239 
desta Lei;

VIII - as áreas de compartimentos técnicos limitadas a 
5% da área computável; e,
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VIX – a área destinada à Central de Gás e Câmaras de 
transformação.

Art. 232. Nos casos de duas ou mais atividades com gru-
pos distintos, ocupando o mesmo lote ou gleba, deverá 
ser tomado como parâmetro os índices urbanísticos da ati-
vidade com menor coeficiente de aproveitamento, exceto 
nos casos de uso misto, que devem observar o anexo 04 
(quatro) desta Lei.

Art. 233. No cálculo da taxa de permeabilidade não serão 
computadas:

I - a projeção dos beirais, platibandas, varandas, sacadas 
e balcões, desde que tenham no máximo 1,00m (um me-
tro) de largura;

II - áreas com pavimentação permeável, nas quais os 
elementos impermeáveis não ultrapassem 20% (vinte por 
cento) da área abrangida por este tipo de pavimentação.

Art. 234. A exigência de taxa de permeabilidade poderá 
ser parcialmente substituída, a critério do empreendedor, 
por sistema de captação, armazenamento e disposição de 
águas pluviais, que deverá ser aprovado pela municipali-
dade no momento da aprovação do projeto arquitetônico 
com base em parâmetros de dimensionamento a serem 
estabelecidos por lei específica.

Parágrafo Único. As diretrizes técnicas para o projeto de 
que trata o “caput” desse artigo serão estabelecidas por 
ato do Executivo, ouvido o CMPDU.

Art. 235. Nos lotes que possuam duas testadas, excetua-
dos os de esquina, para a aplicação do gabarito e altura 
da edificação será medida a distância entre as testadas 
por uma linha perpendicular às mesmas e feita à divisão 
dessa distância em partes proporcionais às larguras das 
testadas, adotando-se para cada uma das partes a altura 
e gabarito relativos a cada rua.

§1º. Nos terrenos de esquina, o valor adotado para o cál-
culo da altura da edificação será a largura da rua para 
onde estiver voltada a maior testada do terreno, desde 
que a relação entre as duas testadas seja superior ou igual 
a 2 (dois), caso contrário, se inferior, a altura deverá cor-
responder a média da larguras das duas ruas.

§2º. Nos lotes com mais de duas testadas, serão consi-
deradas as duas de maior dimensão para a aplicação do 
cálculo de que trata o caput deste artigo.

Art. 236. Os pavimentos em subsolo não são computados 
no cálculo do gabarito.

Art. 237. A altura máxima das edificações permitida, em 
qualquer zona de uso, fica sujeita às normas estabelecidas 
na Lei Federal n° 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aero-
náutica) e legislações correlatas.

Art. 238. O pavimento em subsolo, quando a face su-
perior da laje de teto não se situar integralmente abaixo 
da cota mínima da testada do lote, poderá ocupar toda a 
área remanescente do terreno, após a aplicação do afas-
tamento de frente, da taxa de permeabilidade e de outras 
exigências quanto à iluminação e ventilação, desde que o 
piso do pavimento térreo não se situe numa cota superior 
a 1,40m (um metro e quarenta centímetros) relativamente 
à cota média do alinhamento do terreno.

Art. 239. Nas áreas de afastamento de frente somente 
poderão ser construídos:

I - elementos descobertos, tais como piscinas, decks, jar-
dineiras, muros de arrimo e divisórios;

II - escadarias para acesso à edificação ou rampas para 
pedestres e pessoas com deficiência e/ou mobilidade re-
duzida;

III - construção em subsolo quando a face superior da laje 
de teto se situar, integralmente, abaixo da cota mínima do 
lote, considerada em relação ao alinhamento com o logra-
douro público;

IV - central de gás;

V - depósito de lixo, passadiços, guaritas, abrigos de 
portão e, nos casos de edifícios destinados a hospitais já 
construídos até a data desta Lei, grupo gerador de energia 
elétrica, ocupando em todos os casos, área máxima de 
20% (vinte por cento) da área do afastamento de frente, 
obedecido o limite máximo de 25,00 m2 (vinte e cinco 
metros quadrados);

VI - garagens, quando as faixas de terreno compreendidas 
pelo afastamento de frente comprovadamente apresenta-
rem declividade superior a 25% (vinte e cinco por cento).

Art. 240. Sobre o afastamento de frente obrigatório, po-
derão avançar os seguintes elementos construtivos:

I - marquises, avançando, no máximo, 50% (cinqüenta 
por cento) do valor do afastamento;

II - balcões, varandas e sacadas, avançando no máximo 
1,00m (um metro), a partir do 2° pavimento.
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Art. 241. Nos prédios que não atendem as normas rela-
tivas ao afastamento de frente, ficam vedadas obras de 
ampliação na área e em seu volume correspondente a este 
afastamento.

Art. 242. Quando houver previsão de área destinada a es-
tacionamento de veículos, esta não poderá ocupar a área 
correspondente ao afastamento de frente exigido para 
cada zona de uso, exceto os casos dispostos no inciso VI 
do artigo 239 desta Lei.

§1º. Em casos excepcionais, quando se tratar de reforma 
e/ou regularização de edificações já existentes até a vi-
gência desta Lei, a critério da Comissão Interna de Análise 
do Estudo de Impacto de Vizinhança (CIAEIV), poderá ser 
avaliada, com base em estudos relativos ao sistema viário, 
a viabilidade de utilização do afastamento de frente para 
vagas de estacionamento em função de:

I - dimensionamento e testada do lote;

II - conformação natural do terreno;

III - possibilidade de interferência no sistema viário.

§2º. A área destinada a estacionamento de bicicletas po-
derá ocupar a área correspondente ao afastamento de 
frente.

Art. 243. Nos lotes de esquina será exigido, integralmen-
te, o afastamento de frente em cada uma das testadas 
para a via ou logradouro público.

Art. 244. Os lotes que possuírem testadas para vias pú-
blicas de circulação de pedestres com largura menor ou 
igual a 4,00m (quatro metros) ficam dispensados de afas-
tamento frontal.

Art. 245. O valor do afastamento de frente poderá ser 
alterado, em algumas ruas, através de Ato do Poder Exe-
cutivo, por proposta da Comissão Interna de Análise do 
Estudo de Impacto de Vizinhança (CIAEIV), ouvido o Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), em 
função de:

I - existência de mais de 70% (cinquenta por cento) dos 
lotes já ocupados na quadra com edificações que não aten-
dam ao afastamento estabelecido nesta Lei;

II - melhor adequação à conformação do terreno ou ao 
sistema viário;

III - adequação da construção ou ampliação de edifica-
ções no lote, nas áreas de Conjuntos Habitacionais já im-
plantados.

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não 
poderá ser aplicado para lotes localizados nas vias arte-
riais, coletoras e estruturais constantes do Anexo 8.

Art. 246. Nas edificações existentes com Alvará de Con-
clusão expedido antes da vigência desta Lei, poderão ser 
diminuídos ou dispensados os afastamentos frontais, late-
rais ou de fundos, bem como a taxa de ocupação e coefi-
ciente de aproveitamento, através de emissão de parecer 
técnico emitido pela Comissão Interna de Análise do Estu-
do de Impacto de Vizinhança (CIAEIV), ouvido o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), quando 
tratar-se de ampliação para construção de elevadores e 
melhorias das áreas de circulação de uso comum, quanto 
ao conforto ou adequação da edificação às normas de se-
gurança contra incêndio e pânico.

Art. 247. Os afastamentos laterais e de fundos constantes 
no Anexo 01 são aplicados para as edificações com pare-
des cegas, sem abertura para ventilação e iluminação.

§1º. Excetua-se do disposto neste artigo as fachadas late-
rais das edificações afastadas no mínimo 1,50m (um metro 
e cinquenta centímetros) das divisas, onde fica permitida 
a abertura de vãos de ventilação e iluminação para sani-
tários, hall de elevadores, rampas, escadas, corredores de 
circulação e vãos para ar condicionado.

§2º. Ressalvado do disposto no §1° deste artigo quando a 
edificação possuir compartimentos voltados para os afas-
tamentos laterais e de fundos, deverão ser respeitadas as 
normas estabelecidas pelo Código de Edificações para ilu-
minação e ventilação dos compartimentos.

Art. 248. Nos lotes que possuam mais de uma testada, 
deverá ser exigido afastamento lateral para as demais di-
visas.

Art. 249. Os afastamentos de frente, laterais e de fundos 
poderão ser alterados, mediante solicitação dos interessa-
dos, por resolução do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU), desde que mantida a equivalência 
das áreas livres do imóvel, com vistas a:

I - preservação de árvores de porte no interior do imóvel, 
em especial daquelas declaradas imunes de corte, na for-
ma prevista na Legislação Florestal;

II - melhor adequação da obra arquitetônica ao sítio de 
implantação, que tenha características excepcionais relati-
vas ao relevo, forma e estrutura geológica do solo.

Art. 250. O número de vagas de estacionamento de veí-
culos estabelecido para as edificações nas diversas zonas 
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de uso é o constante do Anexo 03.

Art. 251. A critério do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU), com base em parecer técnico da 
Comissão Interna de Análise do Estudo de Impacto de Vi-
zinhança (CIAEIV), o número de vagas de estacionamen-
to de veículos poderá ser diminuído, quando se tratar de 
equipamentos públicos comunitários.

Art. 252. Quando se tratar de reforma de edificações ou 
atividades enquadradas como Empreendimentos Espe-
ciais, poderá avaliar a viabilidade de localização das vagas 
para estacionamento de veículos em outro terreno, com-
provadamente vinculado à atividade, e com distância má-
xima de 200,00m (duzentos metros) do lote onde se situa 
a edificação principal.

Art. 253. A disposição das vagas no interior das garagens 
deverá permitir movimentação e estacionamento indepen-
dente para cada veículo, de acordo com o estabelecido no 
Código de Obras.

Parágrafo Único. Excetuam-se da exigência de movi-
mentação independente, as vagas destinadas à mesma 
unidade residencial e as vagas suplementares às exigidas 
pela legislação, sem prejuízo do dimensionamento mínimo 
e da proporção mínima de vagas estabelecidas para cada 
edificação.

Art. 254. O projeto de edificação que demande vaga de 
estacionamento em terreno que não possua testada para 
via de circulação de veículos deverá ser analisado pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), 
podendo ser dispensada a exigência de vagas.

CAPÍTULO III – DO PARCELAMENTO DO SOLO

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 255. O parcelamento do solo para fins urbanos será 
procedido na forma desta Lei, observada as normas gerais 
constantes da legislação vigente aplicável.

Art. 256. Somente será admitido o parcelamento do solo 
para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana 
ou de urbanização específicas, assim definidas pelo Plano 
Diretor Municipal.

§1º. Consideram-se zonas urbanas, aquelas localizadas 

dentro do perímetro urbano, determinadas pelo Plano Di-
retor Municipal.

§2º. Consideram-se zonas de expansão urbana áreas ain-
da não urbanizadas, de baixa densidade populacional, con-
sideradas passíveis de urbanização a médio e longo prazo, 
localizadas dentro do perímetro urbano.

§3º. Consideram-se zonas de urbanização específica, os 
núcleos de urbanização que se apresentam descontínuos 
das zonas urbanas ou de expansão urbana, porém locali-
zadas dentro do perímetro urbano.

Art. 257. O parcelamento do solo para fins urbanos pro-
cede-se sob a forma de loteamento, desmembramento, 
desdobro e remembramento.

Art. 258. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba 
em lotes destinados à edificação, com abertura de novas 
vias de circulação, logradouros ou prolongamento, modifi-
cação ou ampliação das vias existentes.

Parágrafo Único. Em função do uso a que se destinam, 
os loteamentos poderão ocorrer nas seguintes formas:

I – loteamentos para uso residencial – São aqueles em 
que o parcelamento do solo se destina à edificação para 
atividades predominantemente residenciais ou atividades 
complementares de comércio e serviços compatíveis com 
essa;

II – loteamentos de interesse social – São aqueles des-
tinados à implantação de Programas Habitacionais e são 
realizados com a intervenção ou não do Poder Público, em 
que os padrões urbanísticos são especialmente estabeleci-
dos para a habitação de caráter social, visando atender a 
população de baixa renda; e,

III - Loteamento para uso industrial e empresarial – São 
aqueles em que o parcelamento do solo se destina predo-
minantemente à implantação de atividades industriais e 
de atividades complementares ou compatíveis com essa.

Art. 259. Considera-se desmembramento a subdivisão 
de gleba em lotes, com aproveitamento do sistema viário 
existente, que não implique em abertura de novas vias e 
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação 
ou ampliação das existentes.

Art. 260. Considera-se desdobro a subdivisão do lote em 
dois ou mais lotes.
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Art. 261. Considera-se remembramento a reunião de lo-
tes contíguos em área maior.

Art. 262. Considera-se lote o terreno servido de infraes-
trutura básica, cujas dimensões atendam aos índices 
urbanísticos estabelecidos para o zoneamento onde está 
localizado o terreno a ser parcelado.

Art. 263. O parcelamento do solo para fins urbanos deve 
respeitar as características físicas e infraestruturas do sis-
tema viário, bem como exigências de área mínima e máxi-
ma e testada do lote estabelecida para o zoneamento onde 
está localizado o terreno a ser parcelado.

Art. 264. Em todas as formas de parcelamento do solo 
para fins urbanos não poderá resultar lote encravado, sem 
saída para via pública.

Art. 265. Não será permitido o parcelamento do solo em:

I – terrenos alagadiços e/ou sujeitos a inundações, antes 
de tomadas as providências para sua correção e escoa-
mento das águas;

II – terrenos aterrados com lixo, resíduos ou materiais 
nocivos à saúde pública e ao meio ambiente, sem prévio 
saneamento;

III – terrenos situados fora do alcance das redes públicas 
de abastecimento de água potável e de energia elétrica, 
salvo se atendidas as exigências específicas dos órgãos 
competentes;

IV – em terrenos com declividade superior a 30% (trinta 
por cento), salvo se atendida as exigências específicas das 
autoridades competentes;

V - terrenos onde as condições geológicas e geotécnicas 
não aconselham a edificação;

VI – terrenos que não tenham acesso direto à via ou lo-
gradouro público;

VII – em áreas de preservação permanente e em unidade 
de conservação, definidas em legislação federal, estadual 
ou municipal;

VIII – terrenos onde a poluição impeça condições sanitá-
rias suportáveis, até sua correção;

IX – sítios arqueológicos definidos em legislação federal, 
estadual ou municipal;

X – várzeas onde se verifique a ocorrência de turfa en-
quanto não sejam tomadas as providências que permitam 
a sua utilização;

XI – áreas de reserva legal estabelecida no inciso II, do 
Art. 1º da Lei Federal nº 7803, de 15 de julho de 1989.

Parágrafo Único. Mediante estudo técnico apresentado 
pelo interessado que indique as medidas corretivas e com-
prove a viabilidade de utilização da área, poderá ser apro-
vado o parcelamento do solo urbano nos terrenos relacio-
nados nos incisos I, IV, V, VIII e X deste artigo, se ouvido o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), 
que deverá apreciar a matéria com base em parecer técni-
co emitido pelo órgão competente.

Art. 266. As normas e procedimentos para regularização 
de parcelamentos irregulares, clandestinos ou espontâ-
neos serão estabelecidos em legislação especifica.

SEÇÃO II – DO LOTEAMENTO

SUBSEÇÃO I - DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS

Art. 267. Os projetos de loteamento deverão atender aos 
requisitos urbanísticos estabelecidos neste Capítulo, salvo 
quando o loteamento tratar de Empreendimento Habita-
cional de Interesse Social, que observará os requisitos ur-
banísticos especificados do Capítulo próprio.

Art. 268. Os lotes de terreno terão as dimensões de tes-
tada e áreas mínima e máxima exigidas pela zona de loca-
lização da área a ser parcelada, definida pelo Plano Diretor 
Municipal.

Parágrafo Único. Nos lotes oriundos de um parcelamento 
de glebas que formarem esquina, em qualquer zona de 
uso, a testada mínima para os logradouros será de 15,00m 
(quinze metros), com exceção das Zonas Especiais de In-
teresse Social (ZEIS) em que o índice poderá ser alterado 
para a implantação de Programas e Projetos de Regulari-
zação Fundiária, mediante aprovação do Poder Público Mu-
nicipal, após análise e apreciação do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (CMDU).

Art. 269. Nenhum lote poderá distar mais de 500,00m 
(quinhentos metros) de uma via arterial ou coletora, salvo 
quando houver parecer favorável do Departamento Muni-
cipal competente.

Art. 270. Para efeito de parcelamento sob a forma de lo-
teamento é obrigatória à doação ao Município de, no míni-
mo, 35% (trinta e cinco por cento) da gleba útil parcelável 
para a instalação de equipamentos urbanos e comunitá-
rios, sistema de circulação e espaços livres de uso público 
observado a seguinte proporção:

I – 5% (cinco por cento) para espaços livres de uso pú-
blico;
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II – 5% (cinco por cento) para equipamentos comunitá-
rios;

III – 25% (vinte e cinco por cento) para vias públicas.

§1º. No caso em que a área ocupada por vias públicas for 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da gleba loteada, 
a diferença existente deverá ser adicionada às áreas de 
Equipamento Comunitário e Áreas Livres de Uso Público.

§2º. Quando a percentagem destinada aos espaços livres 
de uso público não constituírem uma área única, uma das 
áreas deverá corresponder, no mínimo, à metade da área 
total exigida, sendo que, em algum ponto de qualquer uma 
das áreas, dever-se-á poder inscrever um círculo com raio 
mínimo de 10,00m (dez metros).

§3º. O percentual de área a ser doado ao município refe-
rente aos espaços livres de uso público e equipamentos 
comunitários poderá ser revertido em valor monetário ao 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), a 
critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desen-
volvimento, laudo de avaliação da Comissão de Avaliações 
Imobiliárias (CAI) e anuência do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU).

§4º. As áreas destinadas a espaços livres de uso público e 
a equipamentos comunitários a serem doadas ao Município 
poderão ser localizadas em outra gleba de interesse do 
município, a critério da Secretaria Municipal de Infraestru-
tura e Desenvolvimento, e anuência do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (CMDU).

§5º. O poder público competente poderá complementar-
mente exigir, em cada loteamento, a reserva de faixa não 
edificante destinada a equipamentos urbanos.

§6º. São considerados espaços livres de uso público aque-
les destinados às praças, jardins parques, lazer, servidão, 
e demais áreas verdes que não se caracterizem como Área 
de Preservação Ambiental e Reserva Legal.

§7º. São considerados equipamentos comunitários os des-
tinados à educação, cultura, saúde, lazer, segurança e si-
milares.

§8º. São considerados equipamentos urbanos públicos os 
de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia 
elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, gás ca-
nalizado e tratamento de resíduos sólidos.

§9º. As áreas doadas ao Município devem ter, no mínimo, 
15,00m (quinze metros) de frente para os logradouros pú-
blicos oficiais.

§10º. Os espaços livres de uso público e as áreas desti-
nadas à implantação de equipamentos urbanos e comuni-
tários não poderão apresentar declividade superior a 15% 
(quinze por cento) e deverão ser mantidos com a vegeta-
ção natural de porte arbóreo, quando houver.

Art. 271. Para áreas ainda não parceladas voltadas para 
os eixos de dinamização, o seu parcelamento deverá res-
peitar a profundidade máxima dos lotes de 200,00m (du-
zentos metros).

Parágrafo Único. Nos casos em que os fundos das áreas 
não tiverem acesso ao sistema viário, a profundidade dos 
lotes poderá ser maior que 200,00m (duzentos metros), a 
critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desen-
volvimento e aprovação pelo Conselho Municipal de De-
senvolvimento Urbano (CMDU).

Art. 272. Os loteamentos a serem aprovados em margem 
de encostas de vales deverão conter uma servidão cerca-
da, com largura de 5,00m (cinco metros) possibilitando o 
contato e proteção com as áreas de interesse ambiental.

Art. 273. As vias do loteamento deverão articular-se com 
as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, har-
monizando-se com a topografia local.

Art. 274. Ao longo das faixas de domínio público das ro-
dovias, ferrovias e dutos será obrigatória a reserva de fai-
xa não edificante de 15,00 (quinze metros) de cada lado, 
contados a partir das margens, salvo maiores exigências 
de legislação especifica.

Parágrafo Único. Ao longo das águas, correntes e dor-
mentes, será obrigatória a reserva de uma faixa não edi-
ficante de cada lado contados a partir das margens defini-
das na Lei Federal Nº 12.651/2012.

Art. 275. Não poderão ser demarcadas como áreas públi-
cas a serem doadas ao município as seguintes áreas:

I – áreas não parceláveis, previstas no art. 265 desta Lei;

II – áreas em faixa de domínio público das rodovias, fer-
rovias, linhas de transmissão de energia elétrica e dutos;

III – áreas com menos de 15 (quinze) metros de testada 
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e sem acesso direto à via pública oficial.

Art. 276. Não poderão ser computadas no cálculo do per-
centual de áreas correspondentes a espaços livres de uso 
público de lazer e de equipamentos comunitários a serem 
doadas ao Município, as seguintes áreas:

I – não parceláveis e não edificantes;

II – relativas às faixas de servidão ao longo das linhas de 
transmissão de energia elétrica e de gasodutos;

III – áreas verdes dos canteiros centrais e rotatórias ao 
longo das vias.

Parágrafo Único. As áreas verdes dos canteiros centrais 
e rotatórias ao longo das vias deverão ser computadas no 
percentual destinado as vias públicas.

Art. 277. A execução do arruamento, para abertura das 
vias de comunicação e demais logradouros públicos vin-
culados à circulação urbana e rede viária do Município, 
obedecerá ao traçado e às características funcionais geo-
métricas, infraestruturais e paisagísticas estabelecidas nos 
anexos 08, 10, 11, 12 e 13 desta Lei.

Art. 278. Os espaços livres de uso público e comunitário, 
as vias, as praças e as áreas destinadas aos equipamentos 
comunitários e urbanos, constantes do projeto e do me-
morial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada 
pelo loteador, desde a aprovação do projeto do loteamen-
to, salvo em hipótese de caducidade da licença ou desis-
tência do interessado observadas as exigências do artigo 
23 da Lei Federal Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

Parágrafo Único. Desde a data do registro do loteamen-
to, passam a integrar o domínio do Município as vias, pra-
ças, as áreas destinadas aos equipamentos comunitários 
e os espaços livres de uso público constantes do projeto e 
do memorial descritivo.

Art. 279. Nenhuma quadra pode pertencer a mais de um 
loteamento.

Art. 280. O comprimento das quadras não poderá ser su-
perior a 200,00(duzentos metros) metros e a largura má-
xima admitida será de 100,00 (cem metros).

§1º. Serão admitidas superquadras com largura máxima 
de 200 (duzentos) metros e comprimento máximo de 400 
(quatrocentos) metros, com destinação exclusiva para 
conjuntos habitacionais.

§2º. Na hipótese do terreno apresentar inclinação superior 
a 20% (vinte por cento) serão admitidas quadras com ta-
manho diferente ao deferido no caput deste artigo, desde 
que:

I - os eixos das vias sejam no sentido das curvas de nível;

II - a cada 200,00 (duzentos metros), seja aberta uma 
passagem de pedestre não inferior a 50% (cinquenta por 
cento) da largura da via local prevista nesta Lei;

III - as quadras não devem ultrapassar a largura máxima 
de 200,00 (duzentos metros) e comprimento máximo de 
400,00 (quatrocentos metros).

Art. 281. A elaboração do projeto das vias de comunica-
ção e demais logradouros públicos do loteamento e sua 
execução devem observar os seguintes critérios:

I – articular-se com as vias adjacentes, existentes e pro-
jetadas;

II – respeitar as categorias de hierarquização;

III – obedecer ao traçado e às características funcionais, 
geométricas, infraestruturais e paisagísticas estabelecidas 
nos anexos 08, 10, 11, 12 e 13 desta Lei.

Art. 282. O parcelamento do solo para fins urbanos de-
verá atender quanto à infraestrutura básica às seguintes 
exigências:

I – implantação da rede de abastecimento e distribuição 
de água potável, com projeto aprovado pela concessioná-
ria responsável pelo fornecimento do serviço;

II – implantação da rede de coleta, disposição adequada 
e tratamento do esgoto sanitário, com projeto aprovado 
pela concessionária responsável pelo fornecimento dos 
serviços;

III – implantação da rede para coleta e escoamento ade-
quado de águas pluviais, com projeto aprovado pela Se-
cretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, 
após consulta realizada ao órgão municipal competente 
responsável pelo sistema de infraestrutura do Município;

IV – implantação da rede e equipamentos para forneci-
mento de energia elétrica, com projeto aprovado pela con-
cessionária responsável pelo fornecimento do serviço;

V - locação das ruas e quadras;

VI - assentamento de meios-fios e sarjetas, com a devida 
pavimentação viária com as características geométricas, 
infraestruturais e paisagísticas das vias, com projeto apro-
vado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desen-
volvimento, após consulta realizada ao órgão municipal 
competente responsável pelo sistema de infraestrutura do 
Município. Deverá ser seguido o disposto nos anexos 08, 
10, 11, 12 e 13 desta Lei;
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VII – arborização de vias;

VIII – nivelamento dos passeios públicos;

IX – previsão de acessibilidade para as pessoas com defi-
ciência e com mobilidade reduzida;

X – serviço de terraplanagem e preparo do solo.

Art. 283. Na elaboração e aprovação dos projetos de par-
celamento do solo devem ser observadas as normas es-
tabelecidas por esta Lei para o Sistema Básico Viário do 
Município de Viana.

SUBSEÇÃO II – DAS DIRETRIZES URBANÍSTICAS

Art. 284. Os projetos de loteamento deverão ser apro-
vados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e De-
senvolvimento, após parecer técnico do Departamento de 
Licenciamento Ambiental (DLA) e respectivo licenciamento 
ambiental e parecer do Departamento responsável pela 
aprovação de projetos de parcelamento do solo, a respeito 
da mobilidade urbana.

Art. 285. O processo de aprovação dos loteamentos terá 
início com a fixação de diretrizes urbanísticas, que deve-
rá ser solicitado pelo proprietário e/ou pelo representante 
legal do loteamento, e deverá apresentar ao órgão com-
petente requerimento contendo os seguintes documentos:

I – planta planialtimétrica, georreferenciada da gleba, ob-
jeto do pedido, em 4 (quatro) vias impressas, e 1 (uma) 
via em meio digital, em formato vetorial, (extensão .dwg 
ou similar), na escala de 1: 1.000 (um por mil), com cur-
vas de nível de metro em metro, assinada pelo proprietário 
ou seu representante legal, e por profissional legalmente 
habilitado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) 
ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), e com a respectiva Anotação de Responsabilida-
de Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), devidamente quitada, onde constem as seguintes 
informações:

a) denominação, situação, limites e divisas devidamente 
definidas, com a indicação dos proprietários lindeiros, área 
e demais elementos de descrição e caracterização do imó-
vel;

b) indicação, com a exata localização, até a distância de 
200 (duzentos) metros das divisas da gleba, objeto do pe-
dido, das seguintes informações:

1. nascentes, cursos d’água, lagoas, lagos e reservatórios 
d’água naturais e artificiais, várzeas úmidas e áreas bre-
josas;

2. florestas, bosques e demais formas de vegetação natu-
ral, bem como a ocorrência de elementos naturais como: 
vegetação de porte, monumentos naturais, pedras e bar-

reiras;

3. construções existentes com a indicação de suas ativi-
dades e, em especial, de bens e manifestações de valor 
histórico e cultural;

4. ferrovias, rodovias, dutos e de suas faixas de domínio;

5. arruamento contíguos ou vizinhos a todo o perímetro 
da gleba de terreno, das vias de comunicação, das áreas 
livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existen-
tes, com as respectivas distâncias das área a ser loteada;

6. serviços públicos existentes, com a distância das divisas 
da gleba de terreno a ser parcelada;

c) tipo de uso predominante a que o loteamento se des-
tina.

II – 1 (uma) via da planta de situação da gleba a ser 
parcelada, na escala de 1: 20.0000 (um por vinte mil) em 
base cartográfica da Prefeitura Municipal;

III – declaração das concessionárias de serviços públicos 
responsáveis pelo fornecimento de água potável, coleta e 
tratamento de esgoto e de energia elétrica, quanto à via-
bilidade de atendimento da gleba a ser parcelada;

IV – certidão de ônus reais atualizada, emitida pelo Car-
tório de Registro de Imóveis do Município de Viana - ES;

V – Licença Ambiental Prévia;

VI – Consulta Prévia do Instituto de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Espírito Santo (IDAF-ES);

VII - pagamento das taxas de expediente referentes à 
análise e emissão das diretrizes urbanísticas.

Parágrafo Único. Nos projetos de parcelamento do solo 
que interfiram, ou que tenham ligação com rede rodoviária 
oficial, deverão ser solicitadas instruções para a constru-
ção de acessos ao Departamento Nacional de Infraestrutu-
ra e Transportes (DNIT), ou ao Departamento de Estradas 
e Rodagens do Espírito Santo (DER-ES), conforme for o 
caso; e, no caso de ferrovias ao órgão estadual ou federal 
competente e estes acessos devem conter soluções viárias 
adequadas e definidas no Estudo de Impacto de Vizinhan-
ça (EIV).

Art. 286. Para a expedição das diretrizes urbanísticas de-
verão ser consultados os órgãos municipais competentes.

§1º. Para a emissão dos pareceres, os órgãos municipais 
competentes deverão vistoriar os locais pretendidos para 
a implantação do loteamento.

§2º. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvi-
mento, responsável pela indicação das diretrizes urbanísti-
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cas, enviará o processo administrativo, contendo o reque-
rimento do interessado e os documentos acima descritos 
ao Departamento de Licenciamento Ambiental (DLA), que 
emitirá parecer e/ou a Diretriz Ambiental no prazo de até 
20 (vinte) dias úteis.

§3º. Após emissão do parecer, o Departamento de Licen-
ciamento Ambiental (DLA) enviará o processo administra-
tivo ao departamento municipal responsável pela apro-
vação dos projetos de parcelamento do solo que emitirá 
parecer a respeito da Mobilidade Urbana, em até 20 (vin-
te) dias úteis.

Art. 287. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e De-
senvolvimento, após receber as diretrizes emitidas pelo 
Departamento de Licenciamento Ambiental (DLA), com 
parecer do departamento municipal responsável pela apro-
vação dos projetos de parcelamento do solo a respeito da 
Mobilidade Urbana e outros setores, quando necessário, 
formulará documento final com as diretrizes municipais, 
que conterá:

I – critérios para o uso e ocupação do solo, segundo o tipo 
de parcelamento do solo e sua localização em zonas urba-
nas previstas no Plano Diretor Municipal;

II – classe funcional das vias no entorno do parcelamento 
do solo pretendido, bem como a identificação dos eixos 
de interligação ao parcelamento e os prolongamentos das 
vias arteriais e coletoras no interior da gleba ou terreno a 
ser parcelado, com respectivas seções transversais exigi-
das;

III – especificação e localização aproximada das áreas 
destinadas a equipamentos comunitários, áreas verdes e 
faixas não edificantes;

IV – indicação de solução técnica para escoamento das 
águas pluviais;

V – outras exigências específicas em função da localização 
e do tipo do empreendimento;

VI – as áreas de interesse ambiental;

VII – as faixas não edificáveis de, no mínimo, 15,00m 
(quinze metros) de cada lado, ao longo das faixas de do-
mínio público das rodovias, ferrovias e dutos.

§1º. No momento da análise para emissão das diretrizes 
urbanísticas deverá ser identificado a necessidade ou não 
de elaboração do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

§2º. Para expedição das diretrizes de que trata este artigo, 
o órgão municipal competente terá o prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da apresentação da documen-
tação completa e julgadas satisfatórias, pelo interessado.

§3º. Caso seja necessário proceder consulta a órgãos es-
taduais, federais, entidades técnicas e/ou concessionárias 
de serviços públicos, o prazo para a concessão das dire-
trizes urbanísticas, poderá ser estendido, com justificativa 
do órgão municipal competente.

§4º. As diretrizes de que trata este artigo vigorarão pelo 
prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua expedição, 
prorrogável por mais 1 (um) ano, durante o qual o reque-
rente deverá apresentar o projeto definitivo.

§5º. Caso a legislação pertinente se altere no prazo de vi-
gência das diretrizes urbanísticas ou haja interesse público 
justificado, as diretrizes urbanísticas deverão ser altera-
das, adequando-se a nova legislação.

§6º. Se após a realização da 3º (terceira) análise do proje-
to o mesmo não atender aos requisitos mínimos desta Lei, 
implicará na negativa e arquivamento da solicitação e para 
o desarquivamento da solicitação o requerente deverá 
realizar novo requerimento e pagar novas taxas referentes 
à análise e emissão das diretrizes urbanísticas.

Art. 288. Com as diretrizes urbanísticas o empreende-
dor poderá iniciar o processo do pedido de aprovação do 
parcelamento do solo, com apresentação do projeto e dos 
documentos necessários a sua aprovação.

SUBSEÇÃO III - DO ESTUDO DE VIABILIDADE UR-
BANÍSTICA

Art. 289. Obtida a definição municipal referente às dire-
trizes urbanísticas, o empreendedor, a seu critério pode-
rá submeter o Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) à 
apreciação do Departamento responsável pela aprovação 
dos projetos de parcelamento do solo da Secretaria Mu-
nicipal de infraestrutura e Desenvolvimento, através de 
requerimento firmado pelo proprietário do imóvel ou seu 
procurador e pelo profissional responsável, contendo os 
seguintes elementos:

I – duas vias dos desenhos preliminares elaborados sobre 
o levantamento planialtimétrico de que trata o inciso I do 
artigo 285 desta Lei, contendo os seguintes elementos:

a) a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas 
dimensões;

b) as áreas públicas, com as respectivas dimensões e 
áreas;

c) o sistema de vias com a respectiva hierarquia;

d) quadro demonstrativo, contendo a área total do lotea-
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mento, as áreas úteis, públicas e comunitárias.

II – anteprojeto do sistema de esgoto sanitário indicando 
a forma de coleta, tratamento e disposição, quando for o 
caso;

III – anteprojeto do sistema de esgotamento de águas 
pluviais, indicando o local de disposição;

IV – certidão de ônus reais atualizada, emitida pelo Car-
tório de Registro de Imóveis do Município de Viana - ES;

V – pagamento das taxas de expediente referente à análi-
se do projeto do estudo de viabilidade urbanística.

§1º. No caso de loteamento e condomínios urbanísticos 
com área superior a 20.000,00m² (vinte mil metros qua-
drados) será obrigatório a apresentação do Estudo de Via-
bilidade Urbanística (EVU).

§2º. No carimbo das plantas, referidas neste artigo deve 
constar, com título em destaque, a expressão “Estudo de 
Viabilidade Urbanística” e ainda o nome e o endereço do 
proprietário do imóvel e do profissional que elaborou o 
EVU, bem como suas respectivas assinaturas.

§3º. Deve conter no carimbo da prancha a seguinte ad-
vertência: “ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR PARA 
EFEITOS DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVES”.

Art. 290. Julgadas satisfatórias as condições técnicas e 
formais propostas no EVU e satisfeita os aspectos referen-
tes ao regime urbanístico, traçado, equipamentos urbanos 
e comunitários, o mesmo será aprovado, sendo forneci-
da cópia autenticada ao interessado, contendo a data da 
aprovação, juntamente com advertência de que o docu-
mento não tem valor para efeitos de registro no Cartório 
de Registro de Imóveis.

§1º. Sendo o empreendedor comunicado da aprovação do 
EVU, o mesmo poderá iniciar a elaboração dos projetos 
referentes a infraestrutura básica exigidas nesta Lei.

§2º. O município terá um prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data de apresentação da documentação 
e do projeto do parcelamento, para parecer favorável a 
aprovação ou não do projeto.

§3º. O não atendimento pelo interessado às exigências 
solicitadas pelo Poder Público no prazo de 30 (trinta) dias 
implicará na negativa e arquivamento da solicitação. Para 
o desarquivamento da solicitação, deve o requerente rea-
lizar novo requerimento e pagar nova taxa de análise de 
projeto.

§4º. Se após a realização da 3º (terceira) análise do pro-
jeto, o mesmo não atender aos requisitos mínimos desta 
Lei, implicará na negativa e arquivamento da solicitação. 
Para o desarquivamento da solicitação, deve o requerente 
realizar novo requerimento e pagar nova taxa de análise 
de projeto de viabilidade urbanística.

SUBSEÇÃO IV – DA APROVAÇÃO DO PROJETO DE 
LOTEAMENTO

Art. 291. Antes da elaboração do projeto do loteamento 
pretendido, os interessados poderão reporta-se à Prefeitu-
ra, para formulação de consulta de viabilidade às diretrizes 
urbanísticas municipais de uso e de ocupação do solo para 
as áreas a serem parceladas.

§1º. A Prefeitura terá um prazo de 90 (noventa) dias, con-
tados da data de apresentação da documentação e do pro-
jeto do parcelamento do solo, para responder à solicitação 
e, na hipótese da documentação estar incompleta ou se 
for necessário qualquer outro elemento para pleno escla-
recimento para aprovação do projeto do parcelamento do 
solo, o referido prazo será contado da data em que a docu-
mentação for plenamente completada ou os esclarecimen-
tos satisfatoriamente atendidos.

§2º. O não atendimento pelo interessado às exigências 
solicitadas pelo Poder Público no prazo de 60 (sessenta) 
dias implicará na negativa e arquivamento da solicitação. 
Para o desarquivamento da solicitação, deve o requerente 
realizar novo requerimento e pagar nova taxa de análise 
de projeto.

§3º. Se após a realização da 3ª (terceira) análise do pro-
jeto, o mesmo não atender aos requisitos mínimos desta 
Lei, implicará na negativa e arquivamento da solicitação e 
para o desarquivamento da solicitação, deve o requerente 
realizar novo requerimento e pagar nova taxa de análise 
de projeto.

§4º. O nivelamento exigido para a elaboração dos projetos 
deverá tomar por base a referência de nível oficial adotada 
pelo Município e que será fornecido pelo setor competente 
da Administração Municipal.

Art. 292. A aprovação do projeto de loteamento será feita 
mediante requerimento do proprietário, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I – certidão negativa de ônus atualizada da matrícula da 
gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis do 
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Município Viana, em nome do requerente;

II – certidão negativa de tributos municipais, estaduais e 
federais relativas ao imóvel;

III – declaração das concessionárias de serviços públicos 
responsáveis pelo fornecimento de água potável, coleta e 
tratamento de esgoto e de energia elétrica, quanto à via-
bilidade de atendimento da gleba a ser parcelada;

IV – cópia das diretrizes urbanísticas expedidas pelo órgão 
municipal competente;

V – uma planta planialtimétrica georreferenciada da gleba, 
objeto do pedido, em 4 (quatro) vias de cópia impressa, 
e uma via em meio digital, em formato vetorial (exten-
são .dwg ou similar), na escala de 1/ 1000 (um por mil), 
com curvas de nível de metro em metro, assinada pelo 
proprietário ou seu representante legal, e por profissional 
legalmente habilitado no Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), e com a respectiva Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabili-
dade Técnica (RRT), devidamente quitada, onde constem 
as seguintes informações:

a) subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas 
dimensões e numerações;

b) áreas públicas, com as respectivas dimensões e áreas;

c) sistema de vias com a respectiva hierarquia;

d) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, 
cordas, arcos, pontos de tangências e ângulos centrais das 
vias;

e) indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento 
localizados nos pontos de tangencia das curvas das vias 
projetadas;

f) quadro demonstrativo da área total discriminando as 
áreas úteis, públicas e comunitárias, com a respectiva lo-
calização;

g) indicação na gleba, objeto do pedido, ou nas suas pro-
ximidades, dos seguintes elementos:

1. nascentes, cursos d’água, lagoas, várzeas, brejos e re-
servatórios d’água artificiais;

2. florestas, bosques e demais formas de vegetação natu-
ral, bem como de ocorrência de elementos naturais, tais 
como pedras e vegetação de porte;

3. ferrovias, rodovias e dutos, bem como suas faixas de 
domínio;

4. arruamentos contíguos ou vizinhos a todo o perímetro 
da gleba de terreno, praças, áreas livres e dos equipamen-
tos comunitários existentes no entorno;

5. construções existentes, em especial, de bens e manifes-
tações de valor histórico e cultural.

h) o tipo de uso predominante a que o loteamento se des-
tina.

VI – perfis longitudinais e transversais de todas as vias de 
circulação local e praças na escala horizontal de 1/ 1000 
(um por mil) e na vertical de 1/ 100 (um por cem);

VII – projeto de meio-fio e pavimentação das vias de cir-
culação, cujo tipo será previamente determinado pela Pre-
feitura;

VIII – projeto completo do sistema de alimentação e dis-
tribuição de água e respectiva rede de distribuição, apro-
vado pelo órgão competente responsável pelo serviço de 
distribuição de água, indicando a fonte abastecedora e vo-
lume;

IX – projeto completo do sistema de coleta, tratamento e 
disposição adequada do esgoto sanitário, e o local do lan-
çamento dos resíduos e a forma de prevenção dos efeitos 
deletérios, aprovado pela concessionária responsável pelo 
serviço;

X – projeto completo da rede de escoamento das águas 
pluviais, indicando e detalhando o dimensionamento e os 
caimentos coletores, assim como o local de lançamento, 
conforme:

a) planta baixa na escala 1: 1.000 (um por mil) com cur-
vas de nível de metro em metro, onde será traçado ao 
longo de todas as vias públicas a rede de drenagem, os 
poços de visita e as bocas de lobo coletoras;

b) perfis longitudinais de cada trecho nas escalas horizon-
tal 1: 1.000 (um por mil) e vertical 1: 1.000 (um por mil), 
apresentando o “greide” de rua e o coletor, sendo necessá-
rio cotar a profundidade de cada poço de visita existente, 
sobre a linha que o representa. Deverá ser expresso ainda, 
na parte superior do coletor, o número de trechos e seu 
comprimento e, na parte inferior, separadores por traços 
de união, diâmetro, a vazão e a declividade corresponden-
te;

c) memorial descritivo e justificativo da solução apresenta-
da e especificações de materiais a serem empregados, em 
documentos digitalizados e ou datilografados, bem como 
as planilhas de cálculo, todas assinadas pelo autor do pro-
jeto.

XI – projeto completo do sistema distribuição de energia 
elétrica, aprovado pela concessionária responsável pelo 
serviço;

XII – projeto de iluminação pública, cujo tipo, medidas, 
padrões e normas, será indicado pelo órgão municipal 
competente, aprovado pela concessionária responsável 
pelo serviço e pela Secretaria Municipal de Infraestrutu-
ra e Desenvolvimento, após parecer do órgão competente 
responsável pela iluminação pública do Município;

XIII – projeto de arborização das vias de circulação;

XIV – projetos especiais, tais como: obras de arte, muro 
de contenção, a critério da Prefeitura quando for o caso;

XV - memorial descritivo e justificativo do projeto, conten-
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do obrigatoriamente, pelos menos:

a) denominação, área, situação, limites e confrontações 
da gleba;

b) descrição do loteamento com as características gerais;

c) condições urbanísticas do loteamento e as diretrizes fi-
xadas;

d) indicação das áreas públicas que passarão ao domínio 
do Município no ato do registro do loteamento;

e) indicação e especificação dos encargos e obras que o 
loteador se obriga quanto a infraestrutura.

XVI – cronograma de execução de obras, com a duração 
máxima de 2 (dois) anos, constando de:

a) locação das ruas e quadras;

b) serviço de terraplanagem e preparação do solo;

c) assentamento de meios-fios, sarjetas e obras de pavi-
mentação viária com as características geométricas, in-
fraestruturais e paisagísticas das vias;

d) instalação das redes de abastecimento de água e ener-
gia elétrica;

e) implantação das redes de escoamento de águas pluviais 
e iluminação pública;

f) implantação do sistema completo de coleta, tratamento 
e disposição adequada do esgoto sanitário, e o local do 
lançamento dos resíduos e a forma de prevenção dos efei-
tos deletérios;

g) outras obrigações constantes do projeto de aprovação.

XVII – licença ambiental prévia;

XVIII – licença ambiental de instalação;

XIX – pagamento da taxa de expediente referente a aná-
lise do projeto do loteamento.

Parágrafo Único. Os projetos referidos nos incisos VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII e XIV e os memoriais e cronogramas 
referidos nos incisos XVI e XVII deste artigo deverão ser 
apresentados em 05 (cinco) vias originais em papel sulfite 
e uma em arquivo digital, em formato vetorial (extensão 
.dwg ou similar).

Art. 293. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e De-
senvolvimento, no prazo de 10 (dez) dias úteis, verificará 
a documentação exigida e, caso verifique a ausência de 
algum documento, solicitará ao requerente que supra a 
exigência.

Art. 294. Apresentados os documentos e projetos exigi-
dos no artigo anterior, a Secretaria Municipal de Infraes-
trutura e Desenvolvimento terá o prazo de até 30 (vinte) 
dias úteis para análise do projeto de loteamento.

Parágrafo Único. Havendo exigências de adequação do 
projeto às normas urbanísticas, após seu cumprimento 
pelo interessado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Desenvolvimento observará o prazo de até 20 (vinte) 
dias úteis para nova análise.

Art. 295. Preenchido os requisitos urbanísticos, o projeto 
será enviado para o Departamento de Licenciamento Am-
biental (DLA) que, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, 
verificará se foram observadas as diretrizes ambientais.

Art. 296. Cumpridas as exigências legais, se o projeto 
de loteamento estiver em condições de ser aprovado, o 
proprietário ou representante legal deverá assinar um 
Termo de Compromisso de Execução de Obras, como ato 
administrativo negociado decorrente da concertação entre 
Município e o Loteador e se constituirá em título executi-
vo extrajudicial, na forma do Código de Processo Civil, no 
qual constará obrigatoriamente:

I – expressa declaração do proprietário ou representante 
legal, obrigando-se a respeitar o projeto aprovado e o cro-
nograma de obras;

II – indicação das quadras e lotes gravados com a garan-
tia hipotecária;

III – indicação das obras a serem executadas pelo pro-
prietário ou representante e dos prazos em que se obriga 
a efetuá-la.

Art. 297. Preenchidos os requisitos dispostos no artigo 
anterior, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e De-
senvolvimento Econômico e Urbano, após pagamento pelo 
proprietário das taxas referentes à aprovação do proje-
to do loteamento, encaminhará Minuta de Decreto para a 
Procuradoria Geral do Município que, no prazo de 20 (vin-
te) dias úteis, irá se posicionar a respeito da minuta de 
decreto.

§1º. Estando a minuta de decreto de acordo, a procura-
doria encaminhará o processo ao Prefeito Municipal, que 
editará Decreto de aprovação do loteamento, efetuando a 
sua publicação em Diário Oficial.

§2º. Após publicação do Decreto de aprovação no Diário 
Oficial, o processo será encaminhado ao Departamento 
responsável pela aprovação de projetos para ser carim-
bado, assinado pelo Diretor do Departamento responsável 
pela aprovação dos projetos de parcelamento do solo e Se-
cretário(a) Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Econômico e Urbano, após ser entregue as vias ao proprie-
tário ou responsável legal pelo loteamento.



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 269

SUBSEÇÃO V – DO REGISTRO DO LOTEAMENTO

Art. 298. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
da data de aprovação do projeto, o proprietário deverá re-
gistrar o loteamento no Cartório de Registro de Imóveis do 
Município de Viana, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 299. No momento do registro do loteamento no Car-
tório Geral de Registro de Imóveis, deve o loteador regis-
trar o Termo de Compromisso de Compromisso de Execu-
ção de Obras que é tratado no art. 296 desta Lei.

§1°. O Termo de Compromisso de Execução de Obras deve 
ser registrado no Livro de Registro de Títulos, bem como 
ser averbado na matrícula dos lotes, o caucionamento em 
nome da Prefeitura Municipal de Viana.

§2º. Deve o loteador e o Cartório de Registro de Imóveis 
comprovar o registro do Termo de Compromisso de Execu-
ção de Obra, bem como averbação na matrícula dos lotes 
o caucionamento em nome da Prefeitura.

Art. 300. O projeto de loteamento aprovado poderá ser 
modificado, mediante solicitação do interessado, dentro do 
prazo referido no art. 298 desta Lei, antes de seu registro 
no Cartório de Registro de Imóveis ou cancelado, nas hi-
póteses previstas no artigo 23, da Lei Federal Nº 6.766, de 
19 de dezembro de 1979.

Art. 301. Somente após a efetivação do registro do pro-
jeto do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, o 
loteador poderá realizar a divulgação comercial e iniciar a 
venda dos lotes.

Art. 302. O responsável pelo loteamento fica obrigado a 
fornecer, no mês de janeiro de cada ano, ao Cadastro Imo-
biliário Urbano Municipal, a relação dos lotes que no ano 
anterior tenham sido alienados definitivamente ou me-
diante o compromisso de compra e venda, mencionando o 
nome do comprador, o endereço, o número da quadra e do 
lote e o valor do contrato de venda.

Art. 303. Os espaços livres de uso público, as vias e pra-
ças, as áreas destinadas aos equipamentos comunitários e 
outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 
memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alte-
rada pelo loteador, desde o registro do loteamento, salvo 
as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do lo-
teador, devendo ser observadas, neste caso, as exigências 
do art. 23, da Lei Federal Nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979.

§1º. Desde a data do registro do loteamento, passam a 
integrar ao domínio do município as vias, praças, as áreas 
destinadas à implantação dos equipamentos comunitários 
e os espaços livres de uso público, constantes do projeto e 
memorial descritivos aprovados.

§2º. As áreas públicas a que se refere esse caput deverão 
ser devidamente registradas e averbadas no cartório de 
registro de imóveis, a custa do loteador, e entregues à 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Econômico e Urbano as originais das certidões de ônus das 
referidas áreas.

SUBSEÇÃO VI – DA IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO

Art. 304. É obrigatória, no loteamento, a realização 
das obras constantes dos projetos aprovados, sendo de 
responsabilidade do proprietário e/ou representante legal 
a sua execução, que será fiscalizada pelos órgãos técnicos 
municipais.

Art. 305. O Alvará de Licença de Obras para inicio das 
obras deverá ser requerido à Prefeitura pelo interessa-
do, no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de publicação do Decreto de aprovação 
do loteamento e/ou do registro no cartório de registro de 
imóveis, caracterizando-se o início da obra pela abertura e 
nivelamento das vias de circulação.

§1º. O prazo máximo para o término das obras é de 02 
(dois) anos, a contar da data de expedição do Alvará de 
Licença de Obras.

§2º. O prazo estabelecido no §1º deste artigo poderá ser 
prorrogado, a pedido do interessado, por período não su-
perior a 02 (dois) anos, a critério dos órgãos técnicos mu-
nicipais.

Art. 306. A execução das obras poderá ser feita por fases, 
segundo prioridades estabelecidas pela Prefeitura Munici-
pal, mas sem prejuízo do prazo fixado para a sua conclu-
são.

Art. 307. A execução das obras deverá ser garantida pelo 
loteador, mediante hipoteca de, no mínimo, 40% (quaren-
ta por cento) dos lotes, observado os seguintes procedi-
mentos:

I – indicação nas plantas do projeto de loteamento, da 
localização dos lotes que serão dados em garantia;

II – a Prefeitura fornecerá ao interessado, para efeito de 
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registro, cópia da planta do projeto de loteamento, onde 
conste a área dada em garantia, devidamente delimitada 
e caracterizada.

Parágrafo Único. A hipoteca poderá ser substituída por 
apólice de seguro garantia, em favor do Município de Via-
na, em valor suficiente para suportar os custos das obras 
de infraestrutura.

Art. 308. A garantia será liberada à medida que forem 
executadas as obras, na seguinte proporção:

I – 30% (trinta por cento), quando concluída a abertu-
ra das vias, a demarcação dos lotes, o assentamento de 
meio-fio e as obras de drenagem;

II – 30% (trinta por cento), quando concluída a instalação 
das redes de abastecimento de água e energia elétrica;

II – 40% (quarenta por cento), quando concluídos os de-
mais serviços.

SEÇÃO III – DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL

Art. 309. Os loteamentos destinados a uso industrial de-
verão ser localizados nas zonas destinadas a esse fim e 
devem compatibilizar as atividades industriais com a pro-
teção ambiental e a vizinhança urbana já estabelecida.

Art. 310. As glebas a serem parceladas para a implanta-
ção de loteamentos destinados a uso predominantemente 
industrial deverão atender aos seguintes requisitos:

I – quanto às dimensões mínimas dos lotes, deverão ser 
observadas as tabelas de índices urbanísticos, conforme 
determinado no Plano Diretor Municipal;

II – quanto aos condicionantes ambientais:

a) apresentar capacidade de assimilação de efluentes e 
proteção ambiental, respeitadas quaisquer restrições le-
gais ao uso do solo definidas nesta Lei;

b) apresentar condições que favoreçam a instalação ade-
quada de infraestrutura de serviços básicos necessários a 
seu funcionamento e segurança;

c) dispor, em seu interior, de áreas de proteção da quali-
dade ambiental que minimizem os efeitos da poluição, em 
relação a outros usos, conforme legislação ambiental;

d) prever locais adequados para o tratamento de resíduos 
sólidos provenientes de atividade industrial, antes de se-
rem despejados em águas correntes e ou dormente ou 
interiores, superficiais e subterrâneas;

e) manter, em seu contorno, anéis verdes de isolamento 
capazes de proteger as áreas circunvizinhas contra possí-

veis efeitos residuais e acidentes, a critério o órgão muni-
cipal de meio ambiente;

f) localizar-se onde os ventos dominantes não levem resí-
duos gasosos, emanações ou radiações para as áreas resi-
denciais ou comerciais existentes ou previstas.

III – quanto ao percentual de áreas públicas, este não po-
derá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba 
útil parcelável, observada a seguinte proporção:

a) 25% (vinte e cinco por cento) para o sistema viário;

b) 5% (cinco por cento) para espaços livres de uso públi-
co;

c) 5% (cinco por cento) para equipamentos comunitários.

IV – quanto à infraestrutura básica:

a) implantação da rede de abastecimento e distribuição de 
água, com projeto aprovado pela concessionária respon-
sável pelo serviço;

b) sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos 
industriais e sanitários, nos termos da legislação vigente;

c) implantação da rede de escoamento de águas pluviais;

d) implantação da rede de energia elétrica, com projeto 
aprovado pela concessionária responsável pelo serviço;

e) pavimentação adequada das vias e assentamentos dos 
meios-fios.

Parágrafo Único. O comprimento das quadras não po-
derá ser superior a 400,00m (quatrocentos metros) de 
comprimento e área máxima de 80.000,00m² (oitenta mil 
metros quadrados).

Art. 311. Os loteamentos industriais a serem aprovados 
em margem de encostas de vales deverão conter uma ser-
vidão cercada, com largura de 5,00m (cinco metros) pos-
sibilitando o contato e proteção com as áreas de interesse 
ambiental.

Art. 312. Na implantação de loteamentos destinados a 
uso predominantemente industrial ou empresarial, deve-
se em todo o perímetro prever faixa de área verde para 
arborização, de no mínimo 12,00m (doze metros).

Art. 313. A aprovação dos parcelamentos, na forma desta 
seção, dependerá da apresentação de Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV), o qual será apreciado pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico 
e Urbano e pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (CMDU).

Parágrafo Único. Poderá ser necessário a apresentação 
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de 
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Impacto do Meio Ambiente, conforme previsto nesta Lei e/
ou em legislação específica.

Art. 314. A aprovação, registro e implantação dos lotea-
mentos industriais deverão respeitar os procedimentos in-
dicados para loteamentos, conforme Subseção II, III, IV, 
V e VI, da Seção II, deste Capítulo.

SEÇÃO IV - DOS LOTEAMENTOS DE INTERESSE SO-
CIAL

Art. 315. A infraestrutura básica dos loteamentos para 
habitação de interesse social deverá observar, no mínimo, 
os seguintes requisitos:

I – vias de circulação pavimentadas, meios fios e sarjetas;

II – soluções para a coleta e o escoamento das águas 
pluviais, podendo-se aceitar soluções alternativas, desde 
que aprovadas e licenciadas pelos órgãos ambientais com-
petentes;

III – rede de abastecimento de água potável;

IV – soluções para esgotamento sanitário, podendo-se 
aceitar soluções alternativas, desde que aprovadas e li-
cenciadas pelos órgãos ambientais competentes;

V – rede de energia elétrica domiciliar e de iluminação 
pública.

§1º. Os lotes terão uma área mínima de 150,00 m² (cento 
e cinquenta metros quadrados), com testada mínima de 
5,00 m² (cinco metros quadrados).

§2º. O sistema viário deverá atender às condições de via-
bilidade social, econômica e ambiental em cada caso.

Art. 316. As obras de urbanização nos loteamentos para 
habitação de interesse social, a partir do disposto nas Leis 
Federais Nº 6.766/ 79, 9.785/99 e nesta Lei, serão deter-
minadas e especificadas pelos órgãos municipais compe-
tentes.

Art. 317. A Administração Municipal cuidará, nesta fisca-
lização, para garantir, em cada caso especifico o equilíbrio 
entre as condições mínimas de preservação ambiental, ha-
bitabilidade, salubridade e segurança e a viabilidade técni-
ca e econômica do empreendimento.

Art. 318. Os requisitos previstos na Lei Federal Nº 6.766/ 
79 poderão ser flexibilizados de acordo com a conveniência 

e oportunidade, devidamente fundamentados no processo 
de aprovação, e observados os requisitos da regularização 
fundiária, previstos na Lei Federal Nº 11.977/ 2009 e na 
legislação municipal, que trata de regularização fundiária 
nas Zonas Especiais de Interesse Social.

Art. 319. O processo de aprovação dos loteamentos para 
habitação de interesse social será simplificado e de res-
ponsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento, que fixará as diretrizes para elaboração 
do projeto.

Art. 320. Para a fixação das diretrizes será exigido:

I – planta planialtimétrica georreferenciada da gleba, ob-
jeto do pedido, em 2 (duas) vias, e 1(uma) no formato di-
gital, em formato vetorial (extensão em .dwg ou similar), 
na escala de 1: 1.000 (um por mil), com curvas de nível de 
metro em metro, assinada pelo proprietário ou seu repre-
sentante legal, e por profissional legalmente habilitado no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conse-
lho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e com a 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
Registro de Responsabilidade Técnica, devidamente quita-
da, onde constem as seguintes informações:

a) indicação, com a exata localização, até a distância de 
200,00m (duzentos metros) das divisas da gleba objeto do 
pedido das seguintes informações:

1. nascentes, cursos d’água, lagoas, lagos e reservatórios 
d’água naturais e artificiais, várzeas úmidas e áreas bre-
josas;

2. florestas, bosques e demais formas de vegetação natu-
ral, bem como, a ocorrência de elementos naturais como: 
vegetação de porte, monumentos naturais, pedras e bar-
reiras;

3. construções existentes como a indicação de suas ativi-
dades e, em especial, de bens e manifestações de valor 
histórico e cultural;

4. ferrovias, rodovias e dutos e de suas faixas de domínio.

Art. 321. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e De-
senvolvimento Econômico e Urbano, após ouvido o Depar-
tamento de Licenciamento Ambiental (DLA) e com parecer 
técnico emitido pelo departamento municipal responsável 
pela aprovação dos projetos de parcelamento do solo a 
respeito da mobilidade urbana, fixará as diretrizes munici-
pais para elaboração do projeto de loteamento para habi-
tação de interesse social.

Art. 322. O projeto de loteamento para habitação de inte-
resse social observará os seguintes elementos:
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I – subdivisão das quadras em lotes, com suas respectivas 
dimensões;

II – sistema de vias com a respectiva hierarquia;

III – quadro demonstrativo contendo a área total, as 
áreas úteis, públicas e comunitárias;

IV – anteprojeto do sistema de esgoto sanitário, indicando 
a forma de coleta, tratamento e disposição;

V – anteprojeto do sistema de escoamento das águas plu-
viais, indicando o local de disposição final;

VI – declaração das concessionárias de serviços públicos 
responsáveis pelo fornecimento de água potável, coleta e 
tratamento de esgoto e de energia elétrica, quanto à via-
bilidade de atendimento da gleba a ser parcelada;

VII – memorial descritivo;

VIII - pagamento da taxa de expediente referente a aná-
lise do projeto do loteamento de interesse social.

Art. 323. Compete ao Poder Público Municipal analisar e 
classificar como Empreendimento Habitacional de Interes-
se Social (EHIS) as ações de produção habitacionais apre-
sentadas ao município.

§1º. A classificação do empreendimento como EHIS se 
dará através de decreto municipal, independentemente se 
a área que o empreendimento ocupa é ou não classificada 
como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS).

§2º. A classificação de empreendimento como EHIS de-
penderá de parecer técnico favorável do emitido pelo de-
partamento municipal responsável pela aprovação dos 
projetos de parcelamento do solo, independente do tama-
nho da área ou do número de unidades habitacionais pro-
posto e o ouvido o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (CMDU).

§3º. Os critérios técnicos para classificação de Empreendi-
mento Habitacional de Interesse Social (EHIS) e os proce-
dimentos de análise das propostas serão definidos através 
de decreto municipal específico, devendo observar no mí-
nimo os seguintes requisitos:

I – estar inserido em área urbana consolidada ou em área 
próxima a área urbana consolidada, inserida no perímetro 
urbano e dotada de no mínimo 3 (três) dos itens de in-
fraestrutura e serviços urbanos abaixo relacionados:

a) abastecimento de Água;

b) coleta e Tratamento de Esgoto;

c) fornecimento de Energia Elétrica e Iluminação Pública;

d) transporte Coletivo;

e) limpeza Urbana e Coleta de Lixo.

II – não estar localizado em área de risco ambiental;

III – os beneficiários com a produção habitacional deve-
rão, em sua totalidade, serem selecionados pelo Poder Pú-
blico Municipal;

IV – as unidades habitacionais produzidas deverão desti-
nar-se ao atendimento das famílias com renda bruta de 0 
(zero) a 3 (três) salários mínimos;

V – os empreendimentos deverão ter como promotor um 
dos seguintes agentes relacionados abaixo:

a) Órgãos da Administração Direta;

b) Empresas com controle acionário do Poder Público;

c) Entidades representativas dos futuros moradores con-
veniados ou consorciados com o Poder Público;

d) Cooperativas habitacionais conveniadas ou consorcia-
das com o Poder Público;

e) Entidades ou empresas que desenvolvam empreendi-
mentos conveniados ou consorciados com o Poder Público 
ou com agente financiador vinculado ao Governo Federal 
ou Estadual para essa finalidade.

VI – em se tratando de condomínio multifamiliar, este de-
verá dispor de no máximo 300 (trezentas) unidades por 
gleba e área máxima de gleba de 25.000,00m² (vinte e 
cinco mil metros quadrados) de gleba.

Parágrafo Único. Considera-se para fins de atendimento 
aos requisitos estabelecidos no Inciso I a existência dos 
serviços em um raio de até 1.000m (mil metros) do limite 
do acesso ao empreendimento.

Art. 324. O município terá um prazo máximo de 60 (ses-
senta) dias úteis, contados da data de apresentação da 
documentação e do projeto do parcelamento, para parecer 
favorável a aprovação ou não do projeto.

§1º. O não atendimento pelo interessado às exigências so-
licitadas pelo Poder Público no prazo de 60 (sessenta) úteis 
dias implicará na negativa e arquivamento da solicitação. 
Para o desarquivamento da solicitação, deve o requerente 
realizar novo requerimento e pagar nova taxa de análise 
de projeto.

§2º. Se após a realização da 3º (terceira) análise do pro-
jeto, o mesmo não atender aos requisitos mínimos desta 
Lei, implicará na negativa e arquivamento da solicitação, 
Para o desarquivamento da solicitação, deve o requerente 
realizar novo requerimento e pagar nova taxa de análise 
de projeto.
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Art. 325. Compete a Secretaria Municipal de Infraestru-
tura e Desenvolvimento Econômico e Urbano, a aprovação 
do projeto de loteamento para habitação de interesse so-
cial.

Parágrafo Único. Deverá ser solicitado parecer técnico 
do órgão responsável pela habitação social do Município.

Art. 326. A aprovação, registro e implantação dos lotea-
mentos de interesse social deverão respeitar os procedi-
mentos, no que couber indicados para loteamentos, con-
forme Subseção I, II, III, IV, V e VI da Seção II deste 
Capítulo.

SEÇÃO V – DO DESMEMBRAMENTO, REMEMBRA-
MENTO E DESDOBRO

Art. 327. Os desmembramentos de glebas estão sujeitos 
à transferência obrigatória de área destinada ao uso públi-
co para o Município na seguinte proporção:

I – 5% (cinco por cento) da área desmembrada da maior 
porção de gleba, para espaços livres de uso público;

II – 5% (cinco por cento) da área desmembrada da maior 
porção de gleba, para equipamentos comunitários.

§1º. A transferência prevista no caput deste artigo não se 
aplica nos seguintes casos:

I - às glebas desmembradas da maior porção com área 
total igual ou inferior a 20.000,00 m² (vinte mil metros 
quadrados);

II – áreas que serão objeto de parcelamento do solo ca-
racterizado como loteamento, desde que as áreas des-
membradas sejam iguais ou maiores a área a ser loteada;

III – áreas que já tenham sido objeto de loteamento.

§2º. Aplicam-se à transferência prevista no caput deste 
artigo disposições dos § 2º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, do art. 
270, art. 275 e art. 276 desta Lei.

§3º. O percentual de área a ser doado ao município re-
ferente aos espaços livres de uso público e equipamen-
tos comunitários poderá ser revertido em valor monetário 
ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), 
a critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura e De-
senvolvimento Econômico e Urbano, laudo de avaliação da 
Comissão de Avaliações Imobiliárias (CAI) e anuência do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU).

§4º. No parcelamento (desmembramento) de glebas ou 

lotes já edificados é necessário que sejam atendidas, além 
das normas previstas para o parcelamento do solo, os índi-
ces de controle urbanístico das edificações existentes nos 
lotes resultantes.

§5º. O percentual a ser transferido ao Município, prevista 
no caput desde artigo, deve ser contabilizada da porção 
que está sendo desmembrada da maior área.

Art. 328. O remembramento de lotes é obrigatório quan-
do a área destes for utilizada para atendimento às nor-
mas estabelecidas na legislação urbanística e edilícia do 
Município, devendo ser exigida a aprovação do projeto de 
remembramento para aprovação do projeto arquitetônico.

§1º. O remembramento dos lotes com matrícula no Car-
tório de Registro Geral de Imóveis deverá ser registrado 
antes da aprovação do projeto arquitetônico.

§2º. O remembramento dos lotes sem matrícula no Car-
tório de Registro Geral de Imóveis do Município de Viana 
deverá ser averbado no Cadastro Imobiliário do Município, 
antes da aprovação do projeto arquitetônico.

§3º. Em casos de solicitação de aprovação de projetos que 
utilizem lotes com e sem matrícula no Cartório de Registro 
Geral de Imóveis, o remembramento deverá ser averbado 
no Cadastro Imobiliário do Município, antes da aprovação 
do projeto arquitetônico.

Art. 329. No caso de remembramento de uma gleba que 
configure área superior a 10.000,00m² (dez mil metros 
quadrados) e tenha sido aprovado antes da vigência da 
Lei Federal Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ou que 
não seja proveniente de parcelamento de solo aprovado, 
deverá destinar no mínimo 10% (dez por cento) da área 
total da gleba para espaços livres de uso público.

Art. 330. Nos casos de desmembramento e remembra-
mento de áreas que envolvam zonas com índices diferen-
tes, será sempre adotado o índice da gleba de maior tes-
tada para a via pública oficial.

SUBSEÇÃO I – DO PROCESSO DE APROVAÇÃO

Art. 331. Aplicam-se aos projetos de desmembramento, 
remembramento e desdobro, as diretrizes urbanísticas 
dispostas na Subseção II, da Seção II, do Capítulo III, do 
Título IV desta Lei.
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Parágrafo Único. Os desmembramentos, remembra-
mentos e os desdobros, com área inferior a 10.000,00m² 
(dez mil metros quadrados) serão dispensados da solicita-
ção de diretrizes urbanísticas, devendo, porém, atender as 
demais disposições pertinentes previstas nesta Lei.

Art. 332. O processo de aprovação do projeto de des-
membramento, remembramento e desdobro, será feito 
mediante requerimento do proprietário e/ou seu repre-
sentante legal, à Prefeitura Municipal, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I – certidão negativa de ônus atualizada da matrícula da 
gleba, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis do 
Município de Viana, em nome do requerente;

II – certidão negativa de tributos municipais atualizada;

III – uma planta planialtimetrica, georreferenciada da 
gleba, objeto do pedido, em 4 (quatro) vias de cópia im-
pressa, e uma via em meio digital, em formato vetorial 
(extensão .dwg ou similar), na escala de 1/ 1000 (um por 
mil), com curvas de nível de metro em metro, assinada 
pelo proprietário ou seu representante legal, e por profis-
sional legalmente habilitado no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA), e com a respectiva Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) ou Registro técnico de Res-
ponsabilidade (RRT), devidamente quitada, onde constem 
as seguintes informações:

a) denominação, limites e divisas perfeitamente definidas, 
e com a indicação dos proprietários lindeiros, áreas e de-
mais elementos de descrição e caracterização do imóvel;

b) indicação do tipo de uso predominante no local;

c) indicação da divisão de lotes pretendida na gleba, sen-
do proibida a criação de vias, exceto os casos de projetos 
viários, propostos pelo poder público;

d) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, 
cordas, arcos, pontos de tangências e ângulos centrais das 
vias;

e) indicação, com exata localização, até a distância de 
200,00m (duzentos metros) das divisas da gleba objeto 
do pedido, o seguinte:

1. nascentes, cursos d’água, lagoas, várzeas, brejos e re-
servatórios d’água artificiais;

2. florestas, bosques e demais formas de vegetação natu-
ral, bem como de ocorrência de elementos naturais, tais 
como pedras e vegetação de porte;

3. ferrovias, rodovias e dutos, bem como faixas de domí-
nio;

4. arruamentos contíguos ou vizinhos a todo o perímetro 
da gleba de terreno, praças, áreas livres e dos equipamen-
tos comunitários existentes no entorno;

5. construções existentes, em especial, de bens e manifes-
tações de valor histórico e cultural;

6. serviços existentes, com a respectiva distância das divi-
sas da gleba de terreno a ser desmembrada e ou remem-
brada.

IV – projetos especiais, tais como: obras de arte, muro de 
contenção, a critério da Prefeitura quando for o caso;

V – quadro de áreas, confrontações e pontos georreferen-
ciados;

VI – pagamento da taxa de expediente referente à aná-
lise do projeto de desmembramento, remembramento e 
desdobro.

SUBSEÇÃO II – DA APROVAÇÃO DO DESMEMBRA-
MENTO, REMEMBRAMENTO E DO DESDOBRO

Art. 333. O Processo de aprovação do desmembramento, 
remembramento e desdobro se dará por meio de reque-
rimento do interessado que deverá apresentar todos os 
documentos exigidos no art. 332 desta Lei.

Art. 334. Aplica-se ao desmembramento, remembramen-
to e desdobro, o que couber, os requisitos urbanísticos 
dispostos na Subseção I, da Seção II, do Capítulo III, do 
Título IV desta Lei.

Art. 335. Verificada a ausência de algum dos documentos 
e projetos exigidos para análise, a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico e Urbano de-
verá solicitar ao requerente os documentos restantes, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

Art. 336. Entregue todos os documentos e projetos exigi-
dos, o município terá um prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, contados da data de apresentação da documentação 
e do projeto do parcelamento, para parecer da análise téc-
nica do projeto.

§1º. O não atendimento pelo interessado às exigências so-
licitadas pelo Poder Público no prazo de 60 (sessenta) dias 
úteis, implicará na negativa e arquivamento da solicitação. 
Para o desarquivamento da solicitação, deve o requerente 
realizar novo requerimento e pagar nova taxa de análise 
de projeto.

§2º. Se após a realização da 3ª (terceira) análise do pro-
jeto, o mesmo não atender aos requisitos mínimos desta 
Lei, implicará na negativa e arquivamento da solicitação. 
Para o desarquivamento da solicitação, deve o requerente 
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realizar novo requerimento e pagar nova taxa de análise 
de projeto.

Art. 337. Caso o projeto de desmembramento, remem-
bramento e desdobro esteja em condições de ser aprova-
do, o requerente apresentará 01 (uma) via do projeto em 
papel vegetal, 3 (três) em sulfite e uma via em arquivo 
digital, em formato vetorial (extensão .dwg ou similar), 
georreferenciado, de acordo com os marcos geodésicos 
municipais à Secretaria Municipal de Infraestrutura e De-
senvolvimento.

Art. 338. Preenchidos os requisitos dispostos no artigo 
anterior, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desen-
volvimento Econômico e Urbano encaminhará Minuta de 
Decreto para a Procuradoria Geral do Município que, no 
prazo de 20 (vinte) dias úteis, irá se posicionar a respeito 
da minuta de decreto.

§1º. Estando a minuta de decreto de acordo, a procura-
doria encaminhará o processo ao Prefeito Municipal, que 
editará Decreto de aprovação do loteamento, efetuando a 
sua publicação em Diário Oficial.

§2º. Após publicação do Decreto de aprovação no Diário 
Oficial, o processo será encaminhado ao Departamento 
responsável pela aprovação de projetos para ser carim-
bado, assinado pelo Diretor do Departamento e Secretário 
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, após ser 
entregue as vias ao proprietário ou responsável legal pelo 
loteamento.

Art. 339. O registro do parcelamento do solo caracteriza-
do como desmembramento, remembramento e desdobro 
deverá respeitar no que couber, os procedimentos indica-
dos para loteamentos, conforme Subseção VI, da Seção II, 
do Capítulo III, do Título IV desta Lei.

SEÇÃO VI – DO SISTEMA VIÁRIO PARA LOTEAMEN-
TOS

Art. 340. O sistema Viário Básico do Município é o conjun-
to de vias funcionalmente hierarquizadas que constitui o 
suporte físico da circulação urbana no território municipal, 
em articulação com o sistema viário regional, em especial 
com o da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Parágrafo Único. Considera-se circulação urbana o con-
junto de deslocamentos de pessoas e cargas no Sistema 
Viário Básico.

Art. 341. A hierarquia viária é considerada como fator de-
terminante na localização do centro urbano principal, nos 
bairros, zonas comerciais e de serviços, e são instituídas 
com vista a:

I – induzir crescimento da estrutura urbana de forma equi-
librada;

II – equilibrar a repartição de fluxos na rede viária;

III – otimizar os níveis de acessibilidade do Sistema Viário 
Básico;

IV – promover a mobilidade urbana.

Art. 342. As vias que integram o sistema viário Básico 
do Município ficam assim classificadas funcionalmente de 
acordo com as suas características:

I - via estrutural: São as vias estruturadoras do território, 
que conectam o munícipio aos munícipios vizinhos. Con-
tam com capacidade elevada de absorção do volume de 
trafego motorizado e de características metropolitanas e 
regionais;

II - via arterial: Vias com capacidade de absorver signifi-
cativos volumes de tráfegos motorizados e de integração 
entre bairros;

III - via coletora: Vias com capacidade de absorver mode-
rados volumes de tráfego motorizado;

IV - via sub-coletora: Vias destinadas a atender ao tráfego 
local motorizado e não motorizado, com moderados volu-
mes de tráfego;

V - via local: Vias destinadas a atender ao tráfego local 
motorizado e não motorizado, com baixos volumes de trá-
fego;

VI - vias rurais: estradas municipais que se situam fora do 
perímetro urbano;

VII - vias de pedestre: vias ou conjunto de vias destina-
das à circulação prioritária de pedestres;

VIII - ciclovia: via ou conjunto de vias destinadas a circu-
lação de bicicletas e afins, separadas fisicamente do tráfe-
go comum; e,

IX - ciclofaixa: Utiliza parte da pista de rolamento destina-
da à circulação de bicicletas e afins, delimitada por sinali-
zação especifica.

Art. 343. O sistema viário do parcelamento deve obede-
cer, quanto à geometria e características das vias, o pre-
visto nos anexos 08, 10, 11, 12 e 13 desta Lei.

§1º. Para loteamentos industriais, o dimensionamento das 
vias não poderá ser inferior a 20,00m (vinte metros), ten-
do como característica de via coletora.
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§2º. As vias locais nas ZEIS poderão ter sua dimensão re-
duzida a critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Desenvolvimento, e com aprovação do Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), não podendo ser 
inferior nunca a dimensão da via local.

Art. 344. As vias projetadas deverão preferencialmen-
te ligar a outras vias e logradouros públicos existentes 
ou projetados, ressalvadas as vias locais terminadas em 
praças de retorno, cujo comprimento não será maior que 
200,00m (duzentos metros).

Art. 345. As caixas de rua serão compostas de no mínimo 
passeio público, ciclovia ou ciclofaixa, espaço destinado ao 
estacionamento e pista de rolamento.

§1º. Passeio público: é o caminho elevado, acima do nível 
de circulação dos veículos, que ladeia o alinhamento de 
testada dos lotes e se destina ao trânsito de pedestres. 
Deverá ser executada de forma a permitir a acessibilidade, 
observando as normas vigentes.

§2º. As ciclovias ou ciclofaixas dos novos loteamentos de-
vem preferencialmente se ligar a outras ciclovias ou ciclo-
faixas existentes e/ ou projetadas.

§3º Na via local o espaço destinado a estacionamento po-
derá ser um dos lados da via.

Art. 346. As vias previstas no plano de arruamento do 
loteamento devem articular-se com as vias adjacentes 
oficiais existentes ou projetadas e harmonizadas com a 
topografia local.

Parágrafo Único. Nos projetos de loteamento que inter-
firam ou que tenham ligação com a rede rodoviária ofi-
cial, deverão ser solicitadas instruções, para a construção 
de acessos, ao Departamento Nacional de Infraestrutura 
e Transportes (DNIT) ou Departamento de Estradas de 
Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), conforme o caso; 
e, no caso de ferrovias, ao órgão federal competente, e 
estes acessos devem conter soluções viárias adequadas 
definidas no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), a ser 
analisado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano (CMDU).

SUBSEÇÃO I - EIXOS DE DINAMIZAÇÃO URBANA 
(EDU)

Art. 347. Os Eixos de Dinamização Urbana (EDU) corres-
pondem às vias com maior capacidade de absorver pos-

síveis impactos urbanos decorrentes da implantação de 
atividades econômicas e empreendimentos, garantindo a 
adequada organização das funções sociais da cidade.

Art. 348. São objetivos dos Eixos de Dinamização Urbana 
(EDU):

I - Dinamizar as atividades econômicas da região, am-
pliando a oferta de comércio e serviços;

II - Adensar os vazios ocupacionais nas áreas de melhor 
infraestrutura e promover ações de regularização urbanís-
tica;

III - Otimizar a infraestrutura instalada;

IV - Compatibilizar os usos existentes e futuros ao poten-
cial logístico da região.

Art. 349. Os projetos de edificações e implantação de em-
preendimentos nos eixos de dinamização que não estejam 
inseridos em zona urbana devem ser analisados e delibe-
rados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(CMDU).

SEÇÃO VII – DOS CONDOMÍNIOS POR UNIDADE 
AUTÔNOMA

Art. 350. Considera-se condomínios por unidades autô-
nomas as edificações ou conjuntos de edificações, de um 
ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades 
isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não-re-
sidenciais, que poderão ser alienados, no todo ou em par-
te, objetivamente considerados, e constituirá cada unida-
de, propriedade autônoma, sujeita às limitações desta lei.

Art. 351. A instituição de condomínio por unidades autô-
nomas, prevista na Lei Federal nº. 4.591, de 16 de dezem-
bro de 1964, observará as especificações contidas nesta 
Lei, dependerá de prévia aprovação do Poder Público Mu-
nicipal, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Desenvolvimento Econômico e Urbano e ocorrerá sob a 
forma de:

I - condomínio por unidades autônomas, constituído por 
edificações térreas ou assobradadas, com características 
de habitação unifamiliar;

II - condomínio por unidades autônomas, constituído por 
edificações de dois ou mais pavimentos, com característi-
cas de habitação multifamiliar;

III - condomínio composto por unidades autônomas, cons-
tituídos por edificações térreas ou assobradadas, casas ge-
minadas e edificações de 02 (dois) ou mais pavimentos, 
com características de habitação multifamiliar construídas 
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em um mesmo empreendimento;

IV - condomínio por unidades autônomas, constituído por 
edificações destinadas ao uso industrial, comercial e de 
serviços.

Parágrafo Único. Os condomínios por unidades autôno-
mas somente serão permitidos nas zonas urbanas defini-
das para tanto.

Art. 352. As dimensões dos condomínios por unidades au-
tônomas deverão observar os seguintes critérios de parce-
lamento do solo:

I - os condomínios por unidades autônomas para fins re-
sidenciais localizados em áreas loteadas deverão observar 
as seguintes dimensões:

a) dimensão máxima da testada de 200,00m (duzentos 
metros);

b) testada mínima conforme determinado pelo Plano Dire-
tor Municipal para zona que está inserido o terreno;

c) área máxima de 20.000,00 m² (vinte mil metros qua-
drados).

II - os condomínios por unidades autônomas para fins re-
sidenciais localizados em glebas não loteadas deverão ob-
servar as seguintes dimensões:

a) testada máxima, igual ou inferior a 100,00m (cem me-
tros);

b) dimensão mínima da testada, conforme determinado 
pelo Plano Diretor Municipal para zona que está inserido 
o terreno;

c) área máxima de 40.000,00 m² (quarenta mil metros 
quadrados).

III - os condomínios industriais, comerciais e de serviços, 
localizados em glebas parceladas ou não parceladas, deve-
rão observar as seguintes dimensões:

a) testada máxima, igual ou inferior 400,00m (quatrocen-
tos metros);

b) testada mínima igual a 15,00m (quinzes metros);

c) área máxima de 80.000m² (oitenta mil metros quadra-
dos).

§2º. As Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) não serão 
computadas para efeito da definição das áreas máximas 
das glebas para implantação dos condomínios.

§3º. Os condomínios serão responsáveis pela proteção, 
manutenção e recuperação das zonas de proteção ambien-
tal localizadas em suas respectivas áreas.

Art. 353. Os condomínios por unidades autônomas deve-
rão atender os seguintes requisitos:

I - as áreas livres de uso comum, destinadas a jardins, 
acessos e equipamentos para lazer e recreação, ou vin-
culadas a equipamentos urbanos, corresponderão à área 
igual ou superior a 30% (trinta por cento) da área total 
da gleba do terreno quando em glebas ou lotes maiores 
de 10.000,01m² (dez mil metros quadrados) e de 15% 
(quinze por cento) em glebas ou lotes entre 3.000,00m² 
e 10.000,00m²;

II - será exigida uma doação de 5% (cinco por cento) do 
total da área a ser construída do empreendimento, para 
implantação de equipamentos comunitários, em locais de 
livre acesso ao público, para empreendimentos com mais 
de 300 (trezentas) unidades ou mais de 10.000,00m² (dez 
mil metros quadrados) de área construída;

III - para os condomínios previstos no art. 350 desta Lei, 
os muros com testadas para as vias públicas deverão ser 
construídos intercalados por elementos vazados que deem 
visibilidade à parte interna, na proporção de 50% de sua 
área e altura máxima de 2,20m (dois metros e vinte cen-
tímetros);

IV - a delimitação das ZPA’s deverá ser feita de modo a 
não impedir o livre fluxo da fauna silvestre;

V - elaborar e implantar projeto de calçadas contemplando 
o paisagismo e arborização nos moldes definidos pelo Mu-
nicípio e seguindo as normas de acessibilidade para porta-
dores de deficiência;

VI - propor e implantar projeto de iluminação para as vias 
internas do condomínio;

VII - observar as exigências de vagas de garagens dispos-
tas para os casos de condomínio por unidades autônomas 
constantes em legislação pertinente;

VIII – em relação às edificações aplica-se os índices de 
controle urbanístico constantes no Anexo 1 desta Lei, so-
bre a área destinada à utilização exclusiva das unidades 
autônomas;

§1º. Em se tratando de mais de um condomínio de um 
mesmo proprietário em áreas contíguas, serão observadas 
as áreas totais a serem construídas dos empreendimentos 
para o cálculo das áreas a serem doadas.

§2º. As áreas que estiverem situadas em Zonas de Prote-
ção Ambiental incluídas nos limites do condomínio serão 
excluídas do cálculo das áreas a serem doadas.

§3º. O percentual de área a ser doado ao Município, con-
forme inciso II deste artigo, referente aos espaços livres 
de uso público e equipamentos comunitários, poderá ser 
revertido em valor monetário ao Fundo Municipal de De-
senvolvimento Urbano (FMDU), a critério da Secretaria 
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Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, laudo de 
avaliação da Comissão de Avaliações Imobiliárias (CAI) e 
anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano (CMDU).

§4º. Na aprovação de condomínios de habitação de inte-
resse social, promovidos pelo poder público, em acordo 
com os programas habitacionais governamentais, poderão 
ser flexibilizados os índices urbanísticos desta Lei e índices 
construtivos do Código de Obras Municipal, a critério do 
departamento municipal responsável pela aprovação dos 
projetos de parcelamento do solo, da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Urbano e 
do órgão responsável pela Habitação de Interesse Social.

Art. 354. É obrigação do empreendedor, na instituição 
de condomínio por unidades autônomas, a instalação de 
redes para abastecimento de água potável, energia elétrica 
e iluminação das vias condominiais, redes de drenagem 
pluvial, sistema de coleta, tratamento e disposição de 
esgotos sanitários, e obras de pavimentação.

Art. 355. Quando as glebas de terreno sobre as quais se 
pretende a instituição de condomínio por unidades autô-
nomas não forem servidas pelas redes públicas de abas-
tecimento de água potável, esgotamento sanitário, drena-
gem pluvial, energia elétrica e Estação de Tratamento de 
Esgoto, tais serviços serão implantados e mantidos pelos 
condôminos, devendo sua implantação ser comprovada, 
previamente, mediante projetos técnicos submetidos à 
aprovação das empresas concessionárias de serviço pú-
blico.

Art. 356. As obras relativas às edificações e instalações 
de uso comum deverão ser executadas, simultaneamente, 
com as obras das áreas de utilização exclusiva de cada 
unidade autônoma.

§1º. Consideram-se áreas de uso comum àquelas destina-
das a jardins, vias de acesso e equipamentos para lazer e 
recreação.

§2º. A concessão do habite-se para edificações implanta-
das na área de utilização exclusiva de cada unidade au-
tônoma, fica condicionada à completa e efetiva execução 
das obras relativas às edificações e instalações de uso co-
mum, na forma de cronograma, aprovado pelo departa-
mento municipal responsável pela aprovação dos projetos 
de parcelamento do solo.

Art. 357. O condomínio industrial só será admitido em 
zonas de uso onde a atividade industrial seja permitida.

Art. 358. Na instituição de condomínio por unidades au-
tônomas, com características definidas no art. 351 desta 
Lei, serão aplicados nas edificações os índices de controle 
urbanístico, determinados pelo Anexo 1 desta Lei, sobre a 
área da gleba ou lote de terreno, excluídas aquelas desti-
nadas ao uso comum.

Art. 359. Quando parte da gleba, na instituição de con-
domínio por unidades autônomas, abranger áreas enqua-
dradas nesta lei como Zonas de Proteção Ambiental, estas 
não deverão ser consideradas no cálculo do percentual das 
áreas de uso comum, cabendo ao condomínio à proteção e 
manutenção destas áreas.

Art. 360. Os condomínios que abrangerem Zonas de Pro-
teção Ambiental deverão solicitar a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Rural a de-
limitação da área passível de ocupação, sendo para isso 
necessário apresentar planta planialtimétrica do terreno 
na escala 1:1000 (uma por mil) com a caracterização do 
imóvel, indicação com exata localização de 100m (cem 
metros) das divisas da gleba objeto do pedido contendo:

I - nascentes, cursos d’água, lagoas, lagos e reservató-
rios d’água naturais e artificiais, várzeas úmidas e áreas 
brejosas;

II - florestas, bosques e demais formas de vegetação na-
tural, bem como a ocorrência de elementos naturais como: 
vegetação de porte, monumentos naturais, pedras e bar-
reiras.

Art. 361. Os projetos de condomínio deverão ser apro-
vados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desen-
volvimento Econômico e Urbano após parecer técnico do 
Departamento de Licenciamento Ambiental (DLA) e res-
pectivo licenciamento ambiental.

§1º. O Departamento de Licenciamento Ambiental forne-
cerá Licença Prévia – LMP, com áreas passíveis de ocu-
pação, sendo a mesma encaminhada ao departamento 
municipal responsável pela aprovação dos projetos de par-
celamento do solo da Secretaria Municipal de Infraestrutu-
ra, Desenvolvimento Econômico e Urbano para aprovação 
do projeto arquitetônico.

§2º. A emissão da Licença de Obra de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento 
Econômico e Urbano fica condicionada à apresentação da 
Licença Municipal de Instalação (LMI) concedida pelo De-
partamento de Licenciamento Ambiental (DLA).
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§3º. A emissão do Habite-se de responsabilidade da Se-
cretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento 
Econômico e Urbano fica condicionada à apresentação da 
Licença Municipal de Operação – LMO, bem como da libe-
ração quanto ao projeto paisagístico, pelo Departamento 
de Licenciamento Ambiental (DLA).

Parágrafo Único. O Departamento de Licenciamento Am-
biental exigirá no fornecimento da LMI o projeto de arbo-
rização interno e externo do condomínio.

Art. 362. O interessado na implantação de condomínios 
por unidades autônomas deverá apresentar ao Poder Pú-
blico Municipal o projeto do empreendimento contendo:

I - planta de situação da área;

II - projeto de drenagem pluvial e esgotamento sanitário, 
os quais deverão ser submetidos à aprovação do órgão 
municipal competente. No caso do esgotamento sanitário, 
deverá haver o tratamento com uma Estação de Trata-
mento de Esgoto, caso a concessionária dos serviços de 
coleta e tratamento de esgoto não tenha viabilidade técni-
ca para o recebimento do esgoto gerado pelo condomínio.

III - projeto de iluminação pública, devidamente apro-
vado pela concessionária responsável pelo serviço e pelo 
órgão municipal competente;

IV - projeto de arborização urbana interna e externa ao 
empreendimento;

V - projeto de instalação de hidrantes, que deverá ser sub-
metido posteriormente à aprovação do Corpo de Bombei-
ros.

SEÇÃO IX - DA FISCALIZAÇÃO, NOTIFICAÇÃO, VIS-
TORIA E DO ALVARÁ DE CONCLUSÃO DE OBRAS

SUBSEÇÃO I – DA FISCALIZAÇÃO

Art. 363. A fiscalização da implantação dos projetos de 
parcelamento do solo será exercida pelo departamen-
to municipal responsável pela aprovação dos projetos de 
parcelamento do solo e Departamento de Fiscalização de 
Obras Particulares, através de seus agentes fiscalizadores.

Art. 364. Compete ao setor municipal, no exercício da 
fiscalização:

I – verificar a obediência dos greides, largura das vias 
e passeios, tipo de pavimentação das vias, instalação da 
rede de águas pluviais, demarcação dos lotes, quadras, lo-
gradouros públicos e outros equipamentos de acordo com 
os projetos aprovados;

II – efetuar as vistorias necessárias para comprovar o 
cumprimento do projeto aprovado;

III – comunicar aos órgãos competentes as irregularida-
des observadas na execução do projeto aprovado, para as 
providencias cabíveis;

IV – realizar as vistorias requeridas pelo interessado para 
concessão do Alvará de Conclusão de Obras;

V – adotar providências punitivas sobre projetos de parce-
lamento do solo não aprovados;

VI – autuar as infrações verificadas e aplicar as penalida-
des correspondentes.

SUBSEÇÃO II – DA NOTIFICAÇÃO E VISTORIA

Art. 365. Sempre que se verificar infração aos dispositivos 
desta Lei, relativos ao parcelamento do solo, o proprietário 
será notificado para corrigi-la.

Art. 366. As notificações expedidas pelo órgão fiscalizador 
mencionarão o tipo de infração cometida, determinando o 
prazo para correção.

Parágrafo Único. O não atendimento à notificação de-
terminará aplicação de auto de infração, com embargo 
das obras porventura em execução e multas aplicáveis de 
acordo com a legislação municipal a ser regulamentada 
por Ato do Executivo Municipal, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias. Os recursos de auto de infração serão inter-
postos no prazo de 10 (dez dias) corridos, contados a par-
tir do seu conhecimento, dirigidos à Secretaria Municipal 
Infraestrutura e Desenvolvimento.

Art. 367. A Prefeitura determinará de ofício ou a requeri-
mento, vistorias administrativas sempre que for denuncia-
da ameaça ou consumação de desabamento de terras ou 
rochas, obstrução ou desvio do curso d’água e canalização 
em geral, e desmatamento de áreas protegidas por legis-
lação especifica.

§1º. As vistorias serão feitas pelo departamento municipal 
responsável pela aprovação dos projetos de parcelamento 
do solo.

§2º. Os agentes de fiscalização procederão as diligências 
julgadas necessárias, comunicando as conclusões apura-
das em laudo tecnicamente fundamentado.

SUBSEÇÃO III – DO ALVARÁ DE CONCLUSÃO DE 
OBRAS
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Art. 368. A conclusão das obras exigida nos projetos de 
parcelamento do solo deverá ser comunicada pelo proprie-
tário e/ou representante legal à Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Desenvolvimento Econômico e Urbano.

Parágrafo Único. Quando se tratar de Conjunto Habita-
cional de Interesse Social, a concessão do habite- se das 
edificações, fica vinculada a expedição do Alvará de Con-
clusão de Obras.

Art. 369. Verificada qualquer irregularidade na execução 
do projeto aprovado, o departamento municipal responsá-
vel pela aprovação dos projetos de parcelamento do solo, 
não expedirá o Alvará de Conclusão de Obras e, através do 
agente fiscalizador, notificará o proprietário para corrigi-la.

Art. 370. O prazo para a concessão do Alvará de Con-
clusão de Obras não poderá exceder de 30 (trinta) dias, 
contados da data de entrada do requerimento no protocolo 
da Prefeitura Municipal.

§1º. O Alvará de Conclusão de Obras só poderá ser emi-
tido após a emissão pela Departamento de Licenciamento 
Ambiental (DLA) da Licença Municipal de Operação (LMO).

§2º. Não será concedido Alvará de Licença de Obras, 
enquanto não for integralmente observado o projeto 
aprovado e as cláusulas do Termo de Compromisso.

SEÇÃO X - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 371. As áreas urbanas, a partir de protocolado o 
processo de aprovação do loteamento, ficam isentas do 
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
pelo prazo de dois anos, prorrogável por igual período, 
para atendimento às exigências do processo; se não apro-
vado o projeto do loteamento, a isenção será suspensa e 
cobrado o imposto retroativamente.

Parágrafo Único. Também ficam isentos do Imposto so-
bre a Propriedade Predial e Territorial Urbana os lotes de 
terrenos de loteamentos, integrantes de parcelamento do 
solo urbano já aprovados, ou que vierem a ser aprovados 
na vigência desta Lei, até a primeira operação de venda, 
inclusive promessa de compra e venda, não podendo ul-
trapassar 4 (quatro) anos da data de entrega das obras de 
infraestrutura, comprovada pelo alvará de conclusão emi-
tido pelo órgão competente da Prefeitura.

Art. 372. Examinar-se-á de acordo com o regime urba-
nístico vigente á época do seu requerimento, os processos 
administrativos protocolizados, antes da vigência desta 

Lei, e em tramitação nos órgãos técnicos municipais, de:

I – aprovação do processo de parcelamento do solo, ainda 
não concedida, desde que no prazo de até 180 (cento e oi-
tenta) dias após a aprovação desta Lei, ocorra a aprovação 
do projeto e seja promovido seu registro no Registro de 
Imóveis de Viana, licenciadas e iniciadas as obras;

II – licença para as obras de loteamento que ainda não 
haja sido concedida, desde que no prazo de 90 (noventa) 
dias após aprovação desta Lei, sejam licenciadas e inicia-
das as obras.

Parágrafo Único. Considera-se como obras iniciadas a 
abertura e o nivelamento das vias de circulação.

Art. 373. Os processos administrativos de modificação de 
projetos serão examinados de acordo com o regime urba-
nístico vigente á época em que houver sido protocolizado 
na Prefeitura Municipal o requerimento de modificação.

Parágrafo Único. Excetua-se do disposto neste artigo a 
modificação de projetos de loteamentos aprovado ante-
riormente a esta Lei, que visem o remanejamento de lo-
tes, dando-lhes nova organização ou configuração, sem 
prejuízo do percentual exigido para áreas públicas.

Art. 374. Decorridos os prazos a que se refere este Capí-
tulo será exigido novo pedido de aprovação e de licença, 
de acordo com as condições desta Lei.

TÍTULO V – DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA UR-
BANA E DA GESTÃO AMBIENTAL

Art. 375. Os Instrumentos de política urbana e gestão 
ambiental serão utilizados para a efetivação dos princípios 
e objetivos deste Plano Diretor Municipal.

Parágrafo Único. As intervenções no território municipal 
poderão conjugar a utilização de dois ou mais instrumen-
tos de política urbana e de gestão ambiental, com a fina-
lidade de atingir os objetivos do processo de urbanização 
previsto para o território.

CAPÍTULO I – DOS INSTRUMENTOS INDUTORES DA 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE

Art. 376. A Municipalidade, na forma da Lei, poderá exigir 
do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveita-
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mento, sob pena, sucessivamente, de:

I – parcelamento, edificação ou utilização compulsória;

II – Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no 
Tempo;

III – desapropriação com pagamento mediante títulos da 
divida pública.

SEÇÃO I – DO AMBITO DA APLICAÇÃO

Art. 377. Para aplicação dos instrumentos indutores da 
função social da propriedade, são consideradas passíveis 
de aplicação dos instrumentos indutores do uso social da 
propriedade os imóveis não edificados, subutilizados ou 
não utilizados localizados nas seguintes partes do terri-
tório:

I – Zonas Especiais de Interesse Social 2 e 3;

II – Zona Urbana Consolidada;

III – em todas as áreas do perímetro urbano, ressalvadas 
as áreas efetivamente utilizadas para exploração agrícola, 
pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial e as exceções 
previstas nos art. 403 e 405 desta Lei.

Art. 378. São considerados imóveis não edificados os 
lotes e/ou glebas com área igual ou superior a 1.200,00m² 
(mil e duzentos metros quadrados), com coeficiente de 
aproveitamento utilizado igual a 0 (zero) e ociosos a mais 
de 5 (cinco) anos.

§1º. As obrigações estabelecidas por esta lei aos pro-
prietários de imóveis caracterizados no caput não serão 
aplicadas enquanto o terreno não tiver acesso a infraes-
trutura básica, assim definida pela legislação federal de 
parcelamento do solo urbano, ressalvados os casos em 
que os equipamentos urbanos ali estabelecidos possam 
ser exigidos no processo de licenciamento.

§2º. A tipificação estabelecida no caput se estende aos 
lotes com metragem inferior a 1.200,00m² (mil e duzentos 
metros quadrados), quando:

I - originários de desmembramentos aprovados após a pu-
blicação desta Lei;

II - somados a outros contíguos do mesmo proprietário 
perfaçam área igual ou superior a 1.200,00m² (mil e du-
zentos metros quadrados).

Art. 379. São considerados imóveis subutilizados os lo-
tes, as glebas e ou as edificações com área superior a 
1.200,00m² (mil e duzentos metros quadrados) os que:

I – mesmo edificado possuem área construída inferior a 

5% (cinco por cento) da sua área total;

II – possuam edificações em ruínas ou que tenham sido 
objeto de demolição, abandono, dasabamento ou incêndio, 
ou que, de outra forma, não cumpram com a função social 
da propriedade por um período superior a cinco anos; e,

III – possuam apenas a estrutura da edificação, abando-
nadas por um período superior a 5 (cinco) anos.

Art. 380. Ficam excluídos das categorias de não edifica-
dos ou subutilizados os imóveis que:

I - abriguem atividades que não necessitem de edificação 
para suas finalidades, com exceção de estacionamentos;

II - integrem o Sistema Municipal de Áreas Protegidas, 
Áreas Verdes e Espaços Livres, ou cumpram função am-
biental relevante;

III - forem classificados como de interesse histórico e cul-
tural, tombados, ou que tenham processo de tombamento 
aberto pelo órgão competente de qualquer ente federativo, 
ou ainda cujo potencial construtivo tenha sido transferido;

IV - estejam nestas condições devido a impossibilidades 
jurídicas momentaneamente insanáveis pela simples con-
duta do proprietário, e apenas enquanto estas perdura-
rem; e,

V - que abriguem atividades institucionais do Poder Pú-
blico.

Parágrafo Único. As exceções previstas no caput serão 
regulamentadas pelo Poder Executivo, considerando os 
princípios e objetivos desta Lei.

Art. 381. São considerados imóveis não utilizados os lo-
tes, as glebas e/ou as edificações, desocupados e/ou que 
tenham, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de sua área 
construída desocupada por mais de 1 (um) ano ininter-
rupto.

§1º. Quando se tratar de edificação constituída por unida-
des autônomas para fins residenciais ou não residenciais, 
a não utilização será aferida pela desocupação de pelo me-
nos 60% (sessenta por cento) dentre elas, também pelo 
prazo de 1 (um) ano.

§2º. A desocupação dos imóveis poderá ser comprovada, 
por meio de consulta as concessionárias, pela não utiliza-
ção ou pela interrupção do fornecimento de serviços es-
senciais como água, luz e gás.

§3º. A classificação do imóvel como não utilizado poderá 
ser suspensa devido a impossibilidades jurídicas momen-
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taneamente insanáveis pela simples conduta do proprietá-
rio, e apenas enquanto estas perdurarem, conforme regu-
lamentação do Poder Executivo.

SEÇÃO II – PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTI-
LIZAÇÃO COMPULSÓRIA

Art. 382. Conforme art. 182 da Constituição Federal e dos 
Art. 5º e 6º da Lei 10257, de 10 de julho de 2001, são pas-
siveis de Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsó-
ria os imóveis não edificado, subtilizado ou não utilizado 
nas condições estipuladas nos artigos 378 a 381 desta Lei.

§1º. Os proprietários dos imóveis não parcelados, não edi-
ficados ou subutilizados poderão ser notificados pela Pre-
feitura e terão prazo máximo de 1 (um) ano a partir do 
recebimento da notificação para protocolar, junto ao órgão 
competente, pedido de aprovação e execução de projeto 
de parcelamento ou edificação desses imóveis, conforme 
o caso.

§2º. Os proprietários dos imóveis notificados nos termos 
do parágrafo anterior deverão iniciar a execução do parce-
lamento ou edificação desses imóveis no prazo máximo de 
6 (seis) meses a contar da aprovação do projeto.

§3º. Os proprietários dos imóveis não utilizados deverão 
ser notificados pela Prefeitura e terão prazo máximo de 1 
(um) ano, a contar do recebimento da notificação, para 
ocupa-los, cabendo aos proprietários a comunicação a ad-
ministração pública.

§4º. Caso o proprietário alegue como impossibilidade ju-
rídica a inviabilidade de ocupação do imóvel não utilizado 
em razão de normas edilícias, o Executivo poderá conce-
der prazo de 1 (um) ano, a partir da notificação, exclusi-
vamente para promover a regularização da edificação se 
possível, nos termos da legislação vigente, ou a sua de-
molição, fluindo a partir de então prazo igual para apre-
sentação de projeto de nova edificação ou documentação 
relativa a regularização do imóvel.

§5º. O proprietário terá o prazo de até 5 (cinco) anos, a 
partir do início das obras previstas no §2º para comunicar 
a conclusão do parcelamento do solo, ou da edificação do 
imóvel, ou da primeira etapa de conclusão de obras no 
caso de empreendimentos de grande porte.

§6º. Os prazos previstos neste artigo serão contados em 
dobro quando o proprietário notificado for cooperativa ha-
bitacional ou associação sem fins lucrativos.

§7º. Nas glebas ou lotes com área superior a 20.000,00m² 
(vinte mil metros quadrados) localizados na Zona Especial 
de Interesse Social 01, 02 ou 03, a notificação deverá se 
referir exclusivamente ao parcelamento compulsório.

§8º. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou causa 
mortis, posterior a data da notificação prevista nos §1º e 
3º, transfere as obrigações de parcelamento, edificação ou 
utilização sem interrupção de quaisquer prazos.

Art. 383. A notificação de que trata o artigo anterior far-
se-á:

I - por funcionário do órgão competente do Poder Público 
Municipal, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este 
ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência 
geral ou administração;

II - por carta registrada com aviso de recebimento quando 
o proprietário for residente ou tiver sua sede fora do terri-
tório do Município;

III - por edital, quando frustrada, por 3 (três) vezes, a 
tentativa de notificação na forma prevista pelos incisos I e 
II deste artigo.

§1º. A notificação referida no “caput” deste artigo devera 
ser averbada na matrícula do imóvel no Cartório de Regis-
tro de Imóveis, pela Prefeitura do Município de Viana.

§2º. Uma vez promovido pelo proprietário o adequado 
aproveitamento do imóvel na conformidade do que dispõe 
esta Lei, caberá a Prefeitura do Município de Viana efetuar 
o cancelamento da averbação tratada no parágrafo ante-
rior.

Art. 384. O instrumento de parcelamento, edificação ou 
utilização compulsória poderá ser aplicado em todo o ter-
ritório do Município.

SEÇÃO III – DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO (IPTU) PROGRESSIVO NO TEMPO

Art. 385. Caso os proprietários dos imóveis mencionados 
na subseção anterior não cumpram as obrigações nos pra-
zos ali estabelecidos, a Prefeitura poderá aplicar alíquotas 
progressivas de IPTU majoradas anualmente pelo prazo de 
5 (cinco) anos consecutivos até atingir a alíquota máxima 
de 15% (quinze por cento).

§1º. A alíquota a ser aplicada a cada ano será igual ao 
dobro do valor da alíquota do ano anterior.



30/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 668

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 283

§2º. Será adotada a alíquota de 15% (quinze por cento) a 
partir do ano em que o valor calculado venha a ultrapassar 
o limite estabelecido no “caput” deste artigo.

§3º. Será mantida a cobrança do Imposto pela alíquota 
majorada até que se cumpra a obrigação de parcelar, edi-
ficar, utilizar o imóvel ou que ocorra a sua desapropriação.

§4º. É vedada a concessão de isenções, anistias, incenti-
vos ou benefícios fiscais relativos ao IPTU Progressivo de 
que trata esta Lei.

§5º. Serão suspensas quaisquer isenções do IPTU inciden-
tes em um dado imóvel quando o proprietário for notifica-
do para o parcelamento, edificação ou utilização compul-
sórios.

§6º. Observadas as alíquotas previstas neste artigo, apli-
ca-se ao IPTU Progressivo a legislação tributaria vigente 
no Município de Viana.

§7º. Comprovado o cumprimento da obrigação de parce-
lar, edificar ou utilizar o imóvel, ocorrerá o lançamento do 
IPTU sem a aplicação das alíquotas previstas nesta Lei no 
exercício seguinte.

Art. 386. O instrumento do IPTU Progressivo no Tempo 
poderá ser aplicado em toda a área urbana do Município 
de Viana.

SEÇÃO IV – DA DESAPROPRIAÇÃO MEDIANTE PA-
GAMENTO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 387. Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU 
progressivo no tempo sem que o proprietário dos imóveis 
tenham cumprido a obrigação de parcelar, edificar ou uti-
lizar, conforme o caso, o Município poderá, de acordo com 
a conveniência e oportunidade, proceder à desapropriação 
do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, 
de acordo com o que dispõe a legislação federal aplicável.

§1º. Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação 
do Senado Federal e serão resgatados no prazo de até dez 
anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, assegu-
rando o valor real de indenização e os juros legais de 4% 
(quatro pro cento) ao ano, nos termos do art. 8º da Lei 
Federal 10257, de 10 de julho de 2001.

§2º. O valor real da indenização pelo imóvel:

I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, desconta-
do o montante incorporado em função de obras realizadas 
pelo Poder Público na área onde o mesmo se localizar após 
a notificação.

II - não computará expectativas de ganhos, lucros 
cessantes e juros compensatórios.

§3º. Findo o prazo do artigo anterior, a Prefeitura deverá 
publicar o respectivo decreto de desapropriação do imóvel 
em até 1 (um) ano, salvo em caso de ausência de inte-
resse público na aquisição, que deverá ser devidamente 
justificado.

§4º. É vedado ao Executivo proceder à desapropriação do 
imóvel que se enquadre na hipótese do “caput” de forma 
diversa da prevista neste artigo, contanto que a emissão de 
títulos da dívida pública tenha sido previamente autorizado 
pelo Senado Federal.

§5º. Ajudicada a propriedade do imóvel à Prefeitura, este 
deverá determinar a destinação urbanística do bem, vin-
culada à implantação de ações estratégicas de Políticas do 
Plano Diretor Municipal, ou iniciar o procedimento para sua 
alienação ou concessão, nos termos do art. 8º, da Lei Fe-
deral 10257, de 10 de julho de 2001.

§6º. Em caso o valor da dívida relativa ao IPTU supere 
o valor do imóvel, a Prefeitura devera proceder à desa-
propriação do imóvel e, na hipótese de não ter interesse 
público para utilização em programas do Município, poderá 
por meio de alienação ou concessão a terceiros, observan-
do-se, nestes casos, o devido procedimento licitatório.

§7º. Ficam mantidas para o adquirente ou concessionário 
do imóvel as mesmas obrigações de parcelamento, edifi-
cação e utilização previstas nesta Lei.

§8º. Nos casos de alienação de imóveis previstas nos §4º 
e 5º deste artigo, os recursos auferidos deverão ser des-
tinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(FMDU).

§9º Os títulos de que trata este artigo não terão poder 
liberatório para pagamento de tributos.

Art. 388. O instrumento da Desapropriação com Paga-
mento em Títulos poderá ser aplicado em toda a área ur-
bana do Município de Viana.
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SEÇÃO V – DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

Art. 389. A Prefeitura poderá realizar consórcios imobi-
liários para fins de viabilizar financeiramente o aproveita-
mento de imóveis que estejam sujeitos ao parcelamento, 
edificação e utilização compulsória nos termos desta Lei, 
independentemente da notificação a seus proprietários.

§1º. Considera-se Consórcio Imobiliário a forma de viabili-
zação de planos de urbanização ou edificação por meio do 
qual o proprietário transfere seu imóvel ao Poder Público 
Municipal, mediante escritura devidamente registrada no 
Cartório de Registro Geral de Imóveis e, após a realização 
das obras, receberá, como pagamento, unidades imobi-
liárias devidamente urbanizadas ou edificadas com valor 
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das 
obras de urbanização e edificação.

§2º. É facultado ao Poder Executivo Municipal a realização 
de consórcios imobiliários para viabilizar Empreendimen-
tos Habitacionais de Interesse Social (EHIS), assim como 
para a recuperação de imóveis tombados ou identificados 
como de interesse de preservação.

§3º. A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do 
imóvel que receber nos termos deste artigo, diretamente 
ou por outra modalidade admitida em lei.

§4º. O valor de referência a ser considerado para a rea-
lização do pagamento mencionado no parágrafo anterior 
devera:

I - refletir o valor de referência para pagamento de outor-
ga onerosa, descontado o montante incorporado em fun-
ção das obras realizadas na área onde se localiza o imóvel 
transferido para a realização do consorcio imobiliário;

II - excluir do seu cálculo expectativas de ganhos, lucros 
cessantes e juros compensatórios, bem como eventuais 
custos para a recuperação da área em razão da existência 
de passivos ambientais.

§5º. A Prefeitura devera proceder ao aproveitamento ade-
quado das unidades imobiliárias que lhe cabem, resultan-
tes do consorcio imobiliário, no prazo máximo de 5 (cinco) 
anos, contados a partir da sua incorporação ao patrimônio 
público.

§6º. A proposta de consórcio imobiliário não suspende os 
prazos estipulados no art. 382 desta Lei, devendo o Poder 
Executivo expedir regulamento sobre outros procedimen-
tos acerca da aceitação das propostas e viabilização dos 
ajustes.

§7º. O Poder Executivo poderá adotar programas que 
objetivem a aproximação entre proprietários notificados 
para o parcelamento, edificação e utilização compulsórios 
e agentes econômicos interessados em empreendimentos 
imobiliários ou da construção civil, respeitados os princí-
pios que regem a administração pública.

§8º. O consórcio imobiliário deverá ser efetuado em con-
formidade com a Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 
1993.

§9º. Os procedimentos para a implantação do presente 
instrumento serão regulamentados mediante a Decreto do 
Poder Executivo.

SEÇÃO VI – DIREITO DE PREEMPÇÃO

Art. 390. O Direito de Preempção é o instrumento que 
confere ao Poder Público Municipal preferência para a com-
pra de imóvel urbano, no caso de alienação onerosa entre 
particulares, conforme as regras definidas nos art. 25, 26 
e 27 da Lei Federal 10257/ 2001.

Art. 391. O Poder Executivo Municipal poderá exercer o 
direito de preempção, nos termos da legislação federal, 
para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação one-
rosa entre particulares sempre que necessitar de área para 
cumprir os objetivos e implantar as ações prioritárias des-
te Plano Diretor Municipal.

Parágrafo Único. O direito de preempção será exercido 
sempre que o Poder Público necessitar de áreas para:

I - regularização fundiária;

II - execução de programas e projetos de habitação de 
interesse social;

III - constituição de reserva fundiária;

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI - criação de espaços públicos de lazer;

VII - instituição de unidades de conservação ou proteção 
de áreas de interesse ambiental e paisagístico;

VIII - desenvolvimento de atividades de ocupação pro-
dutiva para geração de trabalho e renda para faixas da 
população incluídas em programas habitacionais;

IX - projetos de Mobilidade Urbana;

X – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou 
paisagístico.
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Art. 392. Serão definidos em lei os imóveis ou áreas que 
estarão sujeitos à incidência do direito de preempção.

Parágrafo Único. A Prefeitura terá preferência de aqui-
sição dos imóveis sujeitos ao direito de preempção pelo 
prazo de 5 (cinco) anos.

Art. 393. A Prefeitura dará publicidade à incidência do 
direito de preempção e instituirá controles administrati-
vos para possibilitar a eficácia do instrumento, podendo 
utilizar, dentre outros meios, o controle por meio de siste-
mas informatizados, averbação da incidência do direito de 
preempção na matricula dos imóveis atingidos e declara-
ção nos documentos de cobrança do IPTU.

§1º. No caso de existência de terceiros interessados na 
compra do imóvel, o proprietário devera comunicar sua 
intenção de alienar onerosamente o imóvel ao órgão com-
petente da Prefeitura em até 30 (trinta) dias, contados da 
celebração do contrato preliminar entre o proprietário e o 
terceiro interessado.

§2º. A declaração de intenção de venda do imóvel deve ser 
apresentada com os seguintes documentos:

I - proposta de compra apresentada pelo terceiro inte-
ressado na aquisição do imóvel, na qual constarão preço, 
condições de pagamento e prazo de validade;

II - endereço do proprietário, para recebimento de notifi-
cação e de outras comunicações;

III - certidão de inteiro teor da matricula do imóvel, expe-
dida pelo Cartório de Registro de Imóveis da circunscrição 
imobiliária competente;

IV - declaração assinada pelo proprietário, sob as penas 
da lei, de que não incidem quaisquer encargos e ônus so-
bre o imóvel, inclusive os de natureza real, tributária ou 
pessoal reipersecutória.

Art. 394. Recebida a declaração de intenção de venda a 
que se refere o §2º do artigo anterior, a Prefeitura deve-
ra manifestar, por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, o interesse em exercer a preferência para aquisição 
do imóvel.

§1º. A manifestação de interesse da Prefeitura na aqui-
sição do imóvel conterá a destinação futura do bem a 
ser adquirido, vinculada ao cumprimento dos objetivos e 
ações prioritárias deste Plano Diretor.

§2º. A Prefeitura fará publicar, em órgão oficial e em pelo 
menos um jornal local ou regional de grande circulação, 

edital de aviso da declaração de intenção de venda recebi-
da e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da 
proposta apresentada.

§3º. Findo o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação 
da Prefeitura, e facultado ao proprietário alienar onerosa-
mente o seu imóvel ao proponente interessado nas condi-
ções da proposta apresentada sem prejuízo do direito da 
Prefeitura exercer a preferência em face de outras propos-
tas de aquisições onerosas futuras dentro do prazo legal 
de vigência do direito de preempção.

§4º. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica 
obrigado a entregar ao órgão competente da Prefeitura 
copia do instrumento particular ou publico de alienação 
do imóvel dentro do prazo de 30 (trinta) dias após sua 
assinatura, sob pena de pagamento de multa diária em 
valor equivalente a 0,66% (sessenta e seis centésimos por 
cento) do valor total da alienação.

Art. 395. Concretizada a venda do imóvel a terceiro com 
descumprimento ao direito de preempção, a Prefeitura 
promoverá as medidas judiciais cabíveis para:

I - anular a comercialização do imóvel efetuada em con-
dições diversas da proposta de compra apresentada pelo 
terceiro interessado;

II - imitir-se na posse do imóvel sujeito ao direito de 
preempção que tenha sido alienado a terceiros apesar da 
manifestação de interesse da Prefeitura em exercer o di-
reito de preferência.

§1º. Em caso de anulação da venda do imóvel efetuada 
pelo proprietário, a Prefeitura poderá adquiri-lo pelo valor 
da base de calculo do Imposto Predial e Territorial Urbano 
ou pelo valor indicado na proposta apresentada, se este 
for inferior àquele.

§2º. Outras sanções pelo descumprimento das normas re-
lativas ao direito de preempção poderão ser estabelecidas 
em lei.

Art. 396. O instrumento do Direito de Preempção poderá 
ser aplicado em todo o território municipal de Viana.

CAPÍTULO II – DO DIREITO DE CONSTRUIR

SEÇÃO I – DIREITO DE SUPERFÍCIE

Art. 397. O proprietário urbano poderá conceder a outrem 
o direito de superfície do seu terreno, por tempo determi-
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nado ou indeterminado, mediante escritura pública regis-
trada no cartório de registro de imóveis.

§1º. O direito de superfície abrange o direito de utilizar 
o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, 
na forma estabelecida no contrato respectivo, atendida a 
legislação urbanística.

§2º. A concessão do direito de superfície poderá ser gra-
tuita ou onerosa.

§3º. O superficiário responderá integralmente pelos encar-
gos e tributos que incidirem sobre a propriedade superfi-
ciária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de 
ocupação efetiva, com os encargos e tributos sobre a área 
objeto da concessão do direito de superfície, salvo disposi-
ção em contrário do contrato respectivo.

§4º. O direito de superfície pode ser transferido a tercei-
ros, obedecidos os termos do contrato respectivo.

§5º. Por morte do superficiário, os seus direitos transmi-
tem-se a seus herdeiros.

Art. 398. Em caso de alienação do terreno, ou do direito 
de superfície, o superficiário e o proprietário, respectiva-
mente, terão direito de preferência, em igualdade de con-
dições à oferta de terceiros.

Art. 399. Extingue-se o direito de superfície:

I – pelo advento do termo;

II – pelo descumprimento das obrigações contratuais as-
sumidas pelo superficiário.

Art. 400. Extinto o direito de superfície, o proprietário 
recuperará o pleno domínio do terreno, bem como das 
acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel, indepen-
dentemente de indenização, se as partes não houverem 
estipulado o contrário no respectivo contrato.

§1º. Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o di-
reito de superfície se o superficiário der ao terreno desti-
nação diversa daquela para a qual for concedida.

§2º. A extinção do direito de superfície será averbada no 
cartório de registro de imóveis.

Art. 401. O Município, ouvido o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, poderá receber e conceder di-
retamente, ou por meio de seus órgãos, empresas ou au-
tarquias, o Direito de Superfície, nos termos do art. 21, 
da Lei 10257, de 10 de julho de 2001, para viabilizar as 
finalidades precípuas desta Lei.

Parágrafo Único. Fica o Executivo Municipal autorizado 
a:

I - exercer o Direito de Superfície em áreas particulares 
onde haja carência de equipamentos públicos e comuni-
tários;

II - exercer o Direito de Superfície em caráter transitório 
para remoção temporária de moradores de núcleos habi-
tacionais de baixa renda, pelo tempo que durar as obras 
de urbanização.

Art. 402. O Direito de Superfície poderá ser utilizado para 
a realização de consórcios imobiliários, operações urbanas 
consorciadas e na implantação de redes de equipamentos 
de infraestrutura urbana instalados no solo, subsolo, ou 
espaço aéreo de logradouros e bens públicos.

Art. 403. O Poder Público poderá conceder onerosamente 
o direito de superfície do solo, subsolo ou espaço aéreo nas 
áreas públicas integrantes do seu patrimônio, para explo-
ração por parte das concessionárias de serviços públicos.

Art. 404. O proprietário de terreno poderá conceder ao 
Município, por meio de sua Administração Direta ou Indi-
reta, o direito de superfície, nos termos da legislação em 
vigor, objetivando a implementação de diretrizes constan-
tes desta lei.

Art. 405. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam o 
solo, subsolo ou espaço aéreo de logradouros ou bens pú-
blicos, ficam obrigadas a apresentar ao órgão competente 
da municipalidade relatórios e projetos contendo as des-
crições, especificações, quantidades, dimensões e locali-
zação dos equipamentos e redes físicas sob sua respon-
sabilidade.

Art. 406. Regulamentação a ser estabelecida por ato do 
Poder Executivo definirá as condições necessárias para 
concessão do direito de superfície e as exigências cabíveis 
em cada caso.

Art. 407. O instrumento do Direito de Superfície poderá 
ser aplicado em todo o território municipal de Viana.
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SEÇÃO II – OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE 
CONSTRUIR

Art. 408. O Poder Executivo Municipal poderá outorgar 
onerosamente o direito de construir ou de exercer ativi-
dades relativas ao uso do solo consideradas toleradas nas 
zonas de uso predefinidas, mediante contrapartida a ser 
prestada pelo beneficiário, conforme os art. 28 a 31 da 
Lei Federal no 10.257/2001 e os critérios e procedimentos 
definidos nesta Lei ou em Lei específica.

Art. 409. As áreas passíveis da outorga onerosa são aque-
las onde o direito de construir poderá ser exercido com 
valores acima dos coeficientes de aproveitamento básicos 
estabelecidos para a zona identificada como passível de 
aplicação deste instrumento ou onde se admitir a localiza-
ção de atividades diferenciadas daquela permitidas origi-
nalmente, que serão autorizados mediante contrapartida 
previamente ajustada entre o Poder Público e o proprietá-
rio do imóvel sobre o qual possa incidir o benefício.

Art. 410. A outorga onerosa do direito de construir poderá 
ser exercida acima do coeficiente básico até atingir o coe-
ficiente máximo nas Zonas Urbanísticas, de acordo com o 
Anexo 01 - Tabelas de índices urbanísticos, e regulamen-
tação em lei específica.

Art. 411. A contrapartida relativa à outorga onerosa po-
derá ser exercida através de:

I – pagamento em dinheiro;

II - produção de habitações de interesse social ou moradia 
popular;

III - construção e/ou implantação de equipamentos sócio-
comunitários (escolas, creches, postos de saúde, instala-
ções esportivas, de segurança, recreação e lazer) locali-
zados nos bairros populares e principalmente nas Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS);

IV – doação de imóveis ao Município;

V – reformas de imóveis públicos de interesse histórico, 
cultural e paisagístico.

VI – Execução de regularização fundiária.

§1º. As contrapartidas previstas nos incisos II, III, IV e V 
deverão corresponder ao valor da outorga onerosa, calcu-
lada conforme parâmetros a serem estabelecidos em de-
creto especifico.

§2º. Em caso de pagamento em dinheiro somente será 

expedido o Alvará de Aprovação do Projeto mediante o re-
colhimento prévio do valor da outorga ao Fundo Municipal 
de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

§3º. Nos demais casos, só poderá ser realizado a emissão 
da aceitação da obras e ou emissão do Habite-se após a 
entrega das devidas obras acordadas.

Art. 412. Os recursos financeiros auferidos com a outorga 
onerosa serão recolhidos ao Fundo Municipal de Desenvol-
vimento Urbano (FMDU) para o atendimento das finalida-
des relacionadas ao atendimento dos seguintes objetivos:

I - regularização fundiária;

II - execução de programas e projetos habitacionais de 
interesse social;

III - constituição de reserva fundiária;

IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana;

V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;

VII - criação de unidades de conservação ou proteção de 
outras áreas de interesse ambiental;

VIII - proteção de áreas de interesse turístico, histórico, 
cultural e paisagístico;

IX - apoio técnico ao Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU) e à Secretaria Municipal de Infraes-
trutura, Desenvolvimento Econômico e Urbano.

Art. 413. Decreto municipal específico estabelecerá as 
condições a serem observadas para a outorga onerosa do 
direito de construir, determinando:

I - o valor do coeficiente de aproveitamento autorizado a 
acrescentar ao estabelecido por esta Lei;

II - a fórmula de cálculo para a cobrança da contrapartida;

III - os casos passíveis de isenção da contrapartida;

IV - as formas de pagamento da contrapartida;

V - o prazo para a utilização do coeficiente outorgado.

SEÇÃO III – TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE 
CONSTRUIR

Art. 414. Mediante prévia autorização do Poder Execu-
tivo, o proprietário de imóvel situado na Macrozona Ur-
bana de Viana poderá transferir o direito de construir ou 
alienar, mediante escritura pública, o potencial construtivo 
não utilizado no próprio imóvel, para ser aplicado cumu-
lativamente ao potencial construtivo de outro imóvel si-
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tuado nas áreas previamente definidas como receptoras 
de potencial construtivo ou onde for aplicável a Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, quando o referido imóvel 
for considerado necessário para fins de:

I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II - preservação de imóvel de interesse histórico, ambien-
tal, paisagístico, social, recreacional, esportivo ou cultural;

III - atendimento a programas habitacionais de interesse 
social, programas de urbanização e de regularização fun-
diária, voltados para a população de baixa renda.

§1º. Os imóveis tombados ou protegidos como de interes-
se de preservação ambiental e cultural ou que exerçam 
função essencial do ponto de vista ambiental e paisagísti-
co, tecnicamente comprovada pelo órgão municipal com-
petente, poderão transferir até 100% (cem por cento) do 
coeficiente de aproveitamento básico não utilizado.

§2º. Os imóveis confrontantes ou defrontantes a unida-
des de conservação legalmente instituídas ou que venham 
servir a programas de habitação, de urbanização, ou re-
gularização fundiária de interesse social poderão transferir 
até 50% (cinquenta por cento) do coeficiente de aprovei-
tamento básico não utilizado.

§3º. Ao proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel 
ou parte dele, para os fins previstos nos incisos anteriores 
será concedido o direito de transferir até 50%(cinquenta 
por cento) do coeficiente de aproveitamento básico não 
utilizado.

Art. 415. A transferência de potencial construtivo não uti-
lizado para outro imóvel será exercida observando-se o 
coeficiente de aproveitamento máximo permitido na zona 
para onde ele for transferido, que não poderá superar o 
coeficiente básico estabelecido em mais do que 50% (cin-
quenta por cento).

Art. 416. O proprietário que não exercer a transferência 
do seu direito de construir em nome próprio poderá alie-
nar, total ou parcialmente, o seu direito de transferência.

Art. 417. A autorização da transferência do potencial 
construtivo será concedida uma única vez para cada imó-
vel e deverá ser averbada pelos proprietários à margem da 
matrícula dos imóveis cedente e receptor, e pela Prefeitura 
nas inscrições imobiliárias correspondentes.

Art. 418. Autorizada a transferência do potencial constru-

tivo, justificada como base na lei, caberá ao proprietário 
do imóvel cedente mantê-lo preservado e conservado nas 
condições estabelecidas.

§1º. O descumprimento da obrigação expressa no caput 
deste artigo sujeitará o proprietário do imóvel às seguintes 
sanções:

I - ressarcimento dos incentivos tributários concedidos 
pela Municipalidade que serão cobrados com a respectiva 
atualização monetária;

II - pagamento de multa específica, cujo valor correspon-
derá até a 100% (cem por cento) do valor obtido com a 
transferência do potencial construtivo do imóvel em cau-
sa, quando alienado a terceiros, ou de até 100% (cem 
por cento) sobre o valor atualizado da construção, quan-
do o direito de transferência tiver sido exercido em nome 
próprio, o qual será calculado tomando como referência a 
base de cálculo do IPTU incidente sobre a construção rea-
lizada com o respectivo benefício;

§2º. Em casos de deterioração, desmoronamentos, incên-
dio ou danos à construção por quaisquer outros fatos, ain-
da que fortuitos, a reforma, restauro ou reconstrução da 
edificação deverá obedecer à área e volume originais.

§3º. para certificar-se do cumprimento da exigência pre-
vista no caput deste artigo, caberá ao Poder Executivo 
Municipal realizar vistorias periódicas nos imóveis objetos 
de preservação, encaminhando cópia dos respectivos rela-
tórios ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(CMDU).

Art. 419. Ato do Poder Executivo ao regulamentar a trans-
ferência do direito de construir estabelecerá as zonas re-
ceptoras de índices e a fórmula de cálculo para determi-
nação do potencial construtivo a ser transferido e demais 
condições necessárias ao cumprimento do estabelecido 
nesta lei.

CAPÍTULO III – DOS INSTRUMENTOS DE ORDENA-
MENTO E REESTRUTURAÇÃO URBANA

SEÇÃO I – OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS

Art. 420. A Prefeitura poderá realizar Operações Urbanas 
consorciadas, de acordo com a Lei Federal 10257/ 2001, 
com o objetivo de promover, em um determinado perí-
metro, transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e valorização ambiental, previstas no Projeto de 
Intervenção Urbanística elaborado para a área.
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Art. 421. As Operações Urbanas Consorciadas tem por 
finalidade:

I - otimizar a ocupação de áreas subutilizadas, por meio 
de intervenções urbanísticas;

II - implantar equipamentos estratégicos para o desenvol-
vimento urbano;

III - ampliar e melhorar o sistema de transporte coletivo, 
as redes de infraestrutura e o sistema viário estrutural;

IV - promover a recuperação ambiental de áreas contami-
nadas e áreas passíveis de inundação;

V - implantar equipamentos públicos sociais, espaços pú-
blicos e áreas verdes;

VI - promover Empreendimentos de Habitação de Inte-
resse Social e urbanizar e regularizar assentamentos pre-
cários;

VII - proteger, recuperar e valorizar o patrimônio ambien-
tal, histórico e cultural;

VIII - promover o desenvolvimento econômico e a dina-
mização de áreas visando a geração de empregos.

Art. 422. A lei específica que regulamentará cada Opera-
ção Urbana Consorciada poderá prever, mediante contra-
partida:

I - a modificação de índices e características de parcela-
mento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alte-
rações das normas edilícias;

II - formas de regularização de edificações executadas em 
desacordo com a legislação vigente.

Art. 423. Nos perímetros de abrangência delimitados pe-
las leis especificas de criação das operações urbanas con-
sorciadas, a outorga onerosa do potencial construtivo adi-
cional será regida, exclusivamente, pelas disposições de 
suas leis especificas.

Art. 424. A lei especifica que regulamentar cada Operação 
Urbana Consorciada deve atender aos objetivos e diretri-
zes estabelecidos nesta lei e conter no mínimo:

I - delimitação do perímetro de abrangência da Operação 
Urbana Consorciada;

II - delimitação do perímetro expandido no qual serão 
realizados investimentos, com recursos da própria Ope-
ração Urbana Consorciada, que atendam as necessidades 
habitacionais da população de baixa renda e melhorem as 
condições dos sistemas ambientais, de drenagem, de sa-
neamento e de mobilidade, entre outros;

III - finalidade da Operação Urbana Consorciada;

IV - plano urbanístico;

V - programa básico de intervenções urbanas articulado 
com as finalidades da Operação Urbana Consorciada e com 
o seu plano urbanístico;

VI - estudo prévio de impacto ambiental, de vizinhança, 
quando couber, associado aos estudos necessários a área 
de intervenção;

VII - programa de atendimento econômico, social e habi-
tacional para a população diretamente afetada pela ope-
ração;

VIII - previsão de glebas e terrenos para a produção ha-
bitacional de interesse social dentro de seu perímetro de 
abrangência ou perímetro expandido;

IX - a regulamentação das condições especificas de aplica-
ção do parcelamento, edificação e utilização compulsórias 
para glebas, lotes e edificações subutilizadas, não utiliza-
das e não edificadas, de acordo com o previsto nesta lei;

X - mecanismos de garantia de preservação dos imóveis 
e espaços urbanos de especial valor histórico, cultural, ar-
quitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por tom-
bamento ou lei;

XI - instrumentos urbanísticos complementares e de ges-
tão ambiental a serem utilizados na implantação da Ope-
ração Urbana Consorciada;

XII - contrapartidas a serem exigidas dos proprietários, 
usuários permanentes e investidores privados em função 
dos benefícios recebidos;

XIII - estoques de potencial construtivo adicional;

XIV - forma de controle e gestão da operação urbana con-
sorciada, com a previsão de um conselho gestor paritário, 
formado por representantes do Poder Público e da socie-
dade civil;

XV - fundo especifico que devera receber os recursos de 
contrapartidas financeiras e correntes dos benefícios urba-
nísticos concedidos;

XVI - regras de transição do regime jurídico da operação 
urbana consorciada para o regime jurídico ordinário da Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, aplicáveis ao 
final de cada Operação Urbana Consorciada.

Art. 425. Os recursos obtidos pelo Poder Público na for-
ma do inciso XII do artigo anterior serão aplicados exclu-
sivamente na implantação do Programa de Intervenções 
Urbanas previsto na lei de criação da Operação Urbana 
Consorciada.

§1º. No mínimo 25% (vinte e cinco por cento) dos recur-
sos arrecadados deverão ser aplicados em Habitação de 
Interesse Social no perímetro de abrangência ou no perí-
metro expandido da Operação Urbana Consorciada, prefe-
rencialmente na aquisição de glebas e lotes.
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§2º. Os recursos a que se refere o §1° deverão ser em sua 
origem depositados em conta especifica.

Art. 426. A lei específica que criar a Operação Urbana 
Consorciada poderá prever a emissão pelo Município de 
quantidade determinada de Certificados de Potencial Adi-
cional de Construção (CEPAC), que serão alienados em 
leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras, 
das desapropriações necessárias à implantação do pro-
grama de intervenções, bem como oferecidos em garantia 
para obtenção de financiamentos para a implementação 
da operação.

§1º. Os Certificados de Potencial Adicional de Construção 
(CEPAC) serão livremente negociados, mas convertidos 
em direito de construir unicamente na área objeto da Ope-
ração Urbana Consorciada.

§2º. A vinculação dos Certificados de Potencial Adicional de 
Construção (CEPAC) poderá ser realizada no ato da apro-
vação de projeto de edificação especifico para o terreno.

§3º. A pedido do interessado os Certificados de Potencial 
Adicional de Construção (CEPAC) poderão ser vinculados 
diretamente ao terreno, de modo desvinculado da apro-
vação da edificação, o que deverá ser objeto de certidão.

§4º Apresentado pedido de licença para construir ou para 
modificação de uso, os Certificados de Potencial Adicional 
de Construção (CEPAC) serão utilizados no pagamento da 
contrapartida correspondente aos benefícios urbanísticos 
concedidos, respeitados os limites estabelecidos nas leis 
de cada Operação Urbana Consorciada.

§5º. A lei a que se refere o caput devera estabelecer:

I - a quantidade de Certificados de Potencial Construtivo 
Adicional de Construção (CEPAC) a ser emitida, obrigato-
riamente proporcional ao estoque de potencial construtivo 
adicional previsto para a Operação Urbana Consorciada e 
de acordo com critérios de flexibilização de parâmetros e 
regularizações previstas na OUC;

II - o valor mínimo do CEPAC;

III - as formas de cálculo das contrapartidas;

IV - as formas de conversão e equivalência dos CEPAC em 
metros quadrados de potencial construtivo adicional e de 
metros quadrados de terreno de alteração de uso;

V - o limite mínimo dos recursos destinados para aquisição 
de terrenos para implantação de Empreendimentos de Ha-
bitação de Interesse Social.

§6º. A Prefeitura poderá estabelecer mecanismos que 
estimulem a implementação do Projeto de Intervenção 
Urbana da operação urbana por meio da vinculação dos 
CEPACs, podendo prever estímulos e desestímulos em fun-
ção do tempo decorrido entre o leilão do CEPAC e a sua 
vinculação.

§7º. A Prefeitura editará norma geral regulamentando as 
operações relativas aos Certificados de Potencial Constru-
tivo Adicional de Construção (CEPAC).

CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
AMBIENTAL

SEÇÃO I – DO ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL

Art. 427. A localização, construção, instalação, amplia-
ção, modificação e operação de empreendimentos e ati-
vidades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os em-
preendimentos e atividades capazes, sob qualquer forma, 
de causar significativas transformações urbanísticas e de-
gradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento 
do órgão ambiental municipal competente, sem prejuízo 
de outras licenças legalmente exigíveis.

Art. 428. Dependerá de elaboração de Estudo de Impac-
to Ambiental (EIA) e respectivo relatório de impacto am-
biental (RIMA) a serem submetidos à aprovação do órgão 
competente, o licenciamento de atividades modificadoras 
do meio ambiente, tais como:

I - estradas de rodagem com duas ou mais faixas de ro-
lamento;

II - ferrovias;

III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos 
químicos;

IV - aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 
48, do Decreto-Lei nº 32, de 18 de novembro de 1966;

V - oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores 
e emissários de esgotos sanitários;

VI - linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 
230KV;

VII - obras hidráulicas para exploração de recursos hídri-
cos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima de 
10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais 
para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cur-
sos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposi-
ção de bacias, diques;
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VIII - extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, car-
vão);

IX - extração de minério, inclusive os da classe II, defini-
das no Código de Mineração;

X - aterros sanitários, processamento e destino final de 
resíduos tóxicos ou perigosos;

Xl - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a 
fonte de energia primária, acima de 10MW;

XII - complexo e unidades industriais e agro-industriais 
(petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de 
álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);

XIII - distritos industriais e zonas estritamente industriais 
(ZEI);

XIV - exploração econômica de madeira ou de lenha, em 
áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir 
áreas significativas em termos percentuais ou de impor-
tância do ponto de vista ambiental;

XV - projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas 
consideradas de relevante interesse ambiental a critério da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura Desenvolvimento e 
dos órgãos municipais e estaduais competentes;

XVI - qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em 
quantidade superior a dez toneladas por dia.

§1º. A Licença Ambiental para empreendimentos ou ati-
vidades descritas no “caput” deste artigo será emitida 
somente após a avaliação do prévio Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio 
Ambiente (EIA/RIMA).

§2º. O estudo a ser apresentado para a solicitação da Li-
cença Ambiental devera contemplar, entre outros, os se-
guintes itens:

I - definição das áreas de influencia direta e indireta;

II - diagnostico ambiental da área;

III - descrição da ação proposta e suas alternativas;

IV - identificação, análise e previsão dos impactos signifi-
cativos, positivos e negativos;

V - avaliação dos impactos acumulados e sinérgicos pela 
intervenção proposta e a saturação dos índices urbanísti-
cos da área;

VI - proposição das medidas compensatórias dos impactos 
ambientais negativos, para aprovação da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, respeitado o 
disposto na legislação federal e estadual;

VII - definição das medidas mitigadoras dos impactos ne-
gativos, bem como daquelas intensificadoras dos impactos 
positivos;

VIII - planejamento de espaços para instalação de gale-
rias para uso compartilhado de serviços públicos, inclusive 
centrais de produção de utilidades energéticas localizadas.

§3º. Para empreendimentos sujeitos ao licenciamento am-
biental situados no interior de unidades de conservação de 
uso sustentável ou na zona de amortecimento de unidades 
de conservação de proteção integral, as medidas mitiga-
doras e compensatórias deverão atender ao disposto nos 
seus planos de manejo, priorizando a viabilização de ações 
e projetos previstos, e sujeitas a aprovação dos respecti-
vos Conselhos Gestores.

§4º. Os impactos decorrentes de empreendimentos e ati-
vidades sujeitos a avaliação de EIA/RIMA deverão ser ob-
jeto de monitoramento pelo Executivo.

Art. 429. A elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e 
a apresentação do Relatório de Impacto sobre o Meio Am-
biente (EIA/RIMA), não elimina a necessidade da apresen-
tação do Estudo de Impacto de Vizinhança e apresentação 
do Relatório de Impacto Urbano (EIV/ RIU).

SEÇÃO II – DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHAN-
ÇA (EIV) E DO RELATÓRIO DE IMPACTO URBANO

Art. 430. A construção, ampliação, instalação, modifica-
ção e operação de empreendimentos, atividades e inter-
venções urbanísticas causadoras de impactos ambientais, 
culturais, urbanos e socioeconômicos de vizinhança esta-
rão sujeitos à avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhan-
ça e seu respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança 
(EIV/ RIV) por parte do órgão municipal competente, pre-
viamente a emissão das licenças ou alvarás de construção, 
reforma ou funcionamento.

§1º. Os empreendimentos, atividades e intervenções ur-
banísticas, públicos ou privados, referidos no caput deste 
artigo, estão definidos no Anexo 04 desta Lei, e terão sua 
aprovação condicionada à elaboração e aprovação do Es-
tudo de Impacto de Vizinhança (EIV) a ser apreciado pela 
Comissão Interna de Análise do Estudo de Impacto de Vi-
zinhança (CIAEIV) e pelo Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Urbano (CMDU).

§2º. Poderão ser previsto, por sugestão da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento, outros em-
preendimentos e atividades condicionadas à aprovação do 
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), com apreciação 
da Comissão Interna de Análise do Estudo de Impacto de 
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Vizinhança (CIAEIV) e do Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Urbano (CMDU).

§3º. O Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança tem 
por objetivo, no mínimo:

I - definir medidas mitigadoras e compensatórias em rela-
ção aos impactos negativos de empreendimentos, ativida-
des e intervenções urbanísticas;

II - definir medidas intensificadoras em relação aos im-
pactos positivos de empreendimentos, atividades e inter-
venções urbanísticas;

III - democratizar o processo de licenciamento urbano e 
ambiental;

IV - orientar a realização de adaptações aos projetos ob-
jeto de licenciamento urbano e ambiental, de forma a ade-
qua-los as características urbanísticas, ambientais, cultu-
rais e socioeconômicas locais;

V - assegurar a utilização adequada e sustentável dos re-
cursos ambientais, culturais, urbanos e humanos;

VI - subsidiar processos de tomadas de decisão relativos 
ao licenciamento urbano e ambiental;

VII - contribuir para a garantia de boas condições de saú-
de e segurança da população;

VIII - evitar mudanças irreversíveis e danos graves ao 
meio ambiente, as atividades culturais e ao espaço urba-
no.

§4°. O Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança de-
verão contemplar os efeitos positivos e negativos do em-
preendimento, atividade e intervenção urbanística sobre a 
qualidade de vida da população residente, usuária e circu-
lante na área e em suas proximidades incluindo, no míni-
mo, a analise sobre:

I - o adensamento populacional e seus efeitos sobre o 
espaço urbano e a população moradora e usuária da área;

II - as demandas por serviços, equipamentos e infraestru-
turas urbanas e comunitárias;

III - as alterações no uso e ocupação do solo e seus efei-
tos na estrutura urbana;

IV - os efeitos da valorização imobiliária no perfil socioeco-
nômico da área e da população moradora e usuária;

V - os efeitos na valorização ou desvalorização imobiliária;

VI - a geração de trafego e de demandas por melhorias 
e complementações nos sistemas de transporte coletivo e 
de circulação não motorizada, em especial de bicicletas e 
pedestres;

VII - os efeitos da volumetria do empreendimento e das 
intervenções urbanísticas propostas sobre a ventilação, 

iluminação, paisagem urbana, recursos naturais e patri-
mônios culturais do entorno;

VIII - a geração de poluição ambiental e sonora na área;

IX - as águas superficiais e subterrâneas existentes na 
área;

X - o acumulo de impactos urbanos, ambientais, socioeco-
nômicos e culturais gerados tanto pelos empreendimentos, 
atividades e intervenções urbanísticas propostas quanto já 
existentes.

§5º. A elaboração do Estudo e Relatório de Impacto de Vi-
zinhança não substitui a elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental.

§6º. Fica mantida a exigência de elaboração de EIV/RIV 
para empreendimentos, atividades e intervenções urba-
nísticas, mesmo que estejam inseridos em áreas de Ope-
rações Urbanas Consorciadas e Áreas de Intervenção Ur-
bana que já tenham sido licenciadas por meio de EIA/RIMA 
ou outro instrumento de licenciamento ambiental.

§7º. A Prefeitura devera exigir dos responsáveis pela rea-
lização dos empreendimentos, instalação de atividades e 
implantação das intervenções urbanísticas publicas e pri-
vadas, obrigados a apresentação do estudo e relatório nos 
termos do §1º, a execução das medidas mitigadoras, com-
pensatórias e adaptativas definidas no EIV/RIV.

Art. 431. Para a elaboração do EIV o empreendedor de-
verá solicitar ao departamento municipal responsável pela 
aprovação dos projetos de parcelamento do solo o Termo 
de Referência que deverá indicar todos os aspectos que 
devem ser estudados, em cada caso específico.

§1º. O Termo de Referência para a elaboração do EIV terá 
validade de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de 
emissão, devendo o empreendedor apresentar o estudo 
dentro deste prazo.

§2º. Poderá a critério da Comissão Interna de Análise do 
Estudo de Impacto de Vizinhança (CIAEIV), e mediante a 
solicitação do requerente, ser revalidado o Termo de Refe-
rência por igual período.

§3º. A revalidação que trata o parágrafo anterior poderá 
ocorrer apenas 1 (uma) vez.

Art. 432. A Comissão Interna de Análise do Estudo de Im-
pacto de Vizinhança (CIAEIV) constitui um órgão do exe-
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cutivo municipal com o objetivo de assessorar o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) para os 
assuntos técnicos relacionados à implementação do PDM 
e a aprovação de usos e empreendimentos geradores de 
impacto à vizinhança.

Art. 433. Compete, composição e o funcionamento da 
Comissão Interna de Análise do Estudo de Impacto de Vi-
zinhança (CIAEIV), serão regulamentados por ato do Exe-
cutivo Municipal.

Art. 434. Em função da análise de cada empreendimento 
pelo CIAEIV, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, De-
senvolvimento Econômico e Urbano poderá indicar:

I - que o empreendedor forneça informações complemen-
tares, necessárias à análise do empreendimento;

II - a execução de medidas mitigadoras necessárias ao 
controle da incomodidade causada pela implantação do 
empreendimento e funcionamento do estabelecimento;

III - a execução de medidas compensatórias como forma 
de compensação dos impactos gerados pelo empreendi-
mento que não possam ser eliminados;

IV - a execução de medidas potencializadoras dos impac-
tos positivos.

Art. 435. O Estudo de Impacto de Vizinhança, no caso de 
Empreendimento gerador de Impacto, bem como as me-
didas necessárias para mitigação ou controle da incomodi-
dade, deverá ser apresentado em Audiência Pública para 
debate com toda a sociedade civil.

Art. 436. A aprovação do empreendimento gerador de 
impacto no Município de Viana é condicionada ao parecer 
técnico da CIAEIV, à aprovação pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU) e à assinatura de Termo 
de Compromisso pelo interessado, em que este se com-
promete a arcar integralmente com as despesas decor-
rentes da execução das medidas mitigadoras, corretivas e 
compensatórias, quando houver, previstas nesta lei.

Parágrafo Único. O Habite-se e o Alvará de Funciona-
mento só serão emitidos mediante comprovação do cum-
primento das obrigações estabelecidas no Termo de Com-
promisso.

Art. 437. Decreto do Poder Executivo Municipal definirá 
as formas de apresentação, o processo de tramitação e os 
prazos para validade, elaboração e apresentação do Es-
tudo de Impacto Vizinhança – EIV e RIV – Relatório de 
Impacto de Vizinhança.

SEÇÃO III - DO ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIEN-
TAL

Art. 438. No processo de licenciamento ambiental de em-
preendimentos e atividades com menor potencial de de-
gradação ambiental, o Executivo poderá exigir previamen-
te a elaboração de estudo de viabilidade ambiental.

§1º. O estudo de viabilidade ambiental devera analisar, no 
mínimo, os possíveis impactos ambientais dos empreendi-
mentos e atividades mencionados no caput, considerando 
sua abrangência, características e localizações especificas.

§2º. O Poder Executivo regulamentará quais os empreen-
dimentos e atividades que necessitarão apresentar Estudo 
de Viabilidade Ambiental.

SEÇÃO IV – DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉ-
GICA

Art. 439. O Executivo, caso julgue necessário, poderá 
realizar a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) com o ob-
jetivo de auxiliar, antecipadamente, os tomadores de deci-
sões no processo de identificação e avaliação dos impactos 
e efeitos que a implementação de políticas, planos ou pro-
gramas pode desencadear na sustentabilidade ambiental, 
social, econômica e urbana.

§1º. A AAE poderá ser realizada de forma participativa e 
se constitui em processo continuo, devendo ser realizada 
previamente a implementação de políticas, planos e pro-
gramas.

§2º. Ato do Executivo regulamentara a abrangência da 
aplicação da AAE e os conteúdos, parâmetros, procedi-
mentos e formas de gestão democrática a serem observa-
dos na sua elaboração, análise e avaliação.

SEÇÃO V - DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIEN-
TAL

Art. 440. O Termo de Compromisso Ambiental (TCA) é 
instrumento a ser firmado entre o órgão municipal inte-
grante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) 
e pessoas físicas ou jurídicas, referente a contrapartidas, 
obrigações e compensações nos casos de:

I - autorização previa para supressão de espécies arbó-
reas;
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II - intervenções em área de preservação permanente, 
com ou sem manejo arbóreo;

III - licenciamento ambiental de empreendimentos com 
significativa emissão de gases de efeito estufa;

IV - transferência do potencial construtivo sem previsão 
de doação de área;

V – licenciamento ambiental de empreendimentos com 
significativo impacto ambiental;

§1º. No caso previsto no inciso III, a compensação das 
emissões devera ser condicionada a apresentação de um 
plano de mitigação de emissões, devendo ser estabelecido, 
por Ato do Executivo, os critérios para esta compensação.

§2º. As obrigações, contrapartidas e compensações de 
empreendimentos situados no interior de unidades de con-
servação de uso sustentável ou na zona de amortecimento 
de unidades de conservação de proteção integral, as me-
didas mitigadoras e compensatórias deverão atender ao 
disposto nos seus planos de manejo, priorizando a viabili-
zação de ações e projetos previstos no mesmo, e sujeitas 
a aprovação dos respectivos Conselhos Gestores.

Art. 441. Esgotadas as possibilidades de realização da 
compensação ambiental no local do empreendimento, nos 
casos previstos nos incisos I e II do artigo anterior, esta 
poderá ser convertida em recursos financeiros, que deve-
rão ser obrigatoriamente depositados no Fundo Especial 
de Meio Ambiente (FEMA).

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput deste arti-
go os recursos deverão ser prioritariamente aplicados para 
a viabilização da implantação de áreas verdes públicas, e/
ou destinação definida pelo Conselho Gestor do FEMA.

SEÇÃO VI - DO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUS-
TAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL

Art. 442. Para cumprimento do disposto nesta Lei, o órgão 
ambiental municipal poderá celebrar, com força de titulo 
executivo extrajudicial, nos termos da lei federal, termo de 
compromisso de ajustamento de conduta ambiental com 
pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela construção, 
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimen-
tos e atividades utilizadores de recursos ambientais, con-
siderados, efetiva ou potencialmente, poluidores.

Parágrafo Único. O Termo de Compromisso de Ajusta-
mento de Conduta Ambiental tem por objetivo precípuo 
a recuperação do meio ambiente degradado, mediante a 

fixação de obrigações e condicionantes técnicos que deve-
rão ser rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação 
à atividade degradadora a que deu causa, de modo a ces-
sar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos 
negativos sobre o meio ambiente.

Art. 443. O Termo de Compromisso Ajustamento de Con-
duta Ambiental (TAC) é um instrumento com efeito de 
executivo extrajudicial, que tem como objetivo a recupera-
ção do meio ambiente degradado ou o condicionamento de 
situação de risco potencial a integridades ambientais, por 
meio da fixação de obrigações e condicionantes técnicos, 
estabelecidos pelo órgão ambiental municipal.

§1º. O Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental pode-
rá ser realizado, nos termos da Lei Federal, com pessoas 
físicas e jurídicas responsáveis por ocasionar danos am-
bientais, que deverão cumprir rigorosamente as obriga-
ções e condicionantes referidas no parágrafo anterior de 
modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os 
efeitos negativos do dano ambiental ocasionado.

§2º. As obrigações e condicionantes técnicos decorrentes 
de empreendimentos situados no interior de unidades de 
conservação de uso sustentável ou na zona de amorteci-
mento de unidades de conservação de proteção integral, 
as medidas mitigadoras e compensatórias deverão aten-
der ao disposto nos seus planos de manejo, priorizando 
a viabilização de ações e projetos previstos no mesmo, 
sujeitas a aprovação dos respectivos Conselhos Gestores.

§3º. A autoridade ambiental poderá converter a multa 
simples em serviços de preservação, conservação e recu-
peração da qualidade do meio ambiente, nos termos da 
legislação federal e estadual pertinentes, preferencial-
mente para execução de programas e projetos ambientais 
propostos pelo órgão ambiental municipal, em áreas inte-
grantes do sistema de áreas protegidas, verdes e espaços 
livres, respeitado o disposto no §2º deste artigo.

CAPÍTULO V – DOS INSTRUMENTOS DE REGULARI-
ZAÇÃO FUNIÁRIA

SEÇÃO I - DO USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL 
URBANO

Art. 444. O Usucapião Especial de Imóvel Urbano pode-
rá ser exercido em todo o território urbano do Município 
de Viana, nos termos dos art. 9º, 10, 11, 12, 13 e 14 da 
Lei Federal n.º 10257/ 2001, nos terrenos com áreas até 
250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) ocu-
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pados para moradia de uma família ou acima de 250,00 
m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), ocupados 
para moradia de mais de uma família de baixa renda por 
5 (cinco) anos ininterruptamente sem oposição, para a 
concessão do domínio individual ou coletivo por sentença 
judicial com interveniência do Ministério Público.

SEÇÃO II - DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 
FINS DE MORADIA

Art. 445. O Poder Público Municipal de Viana poderá con-
ceder aos ocupantes moradores até 30 de julho de 2001 
em imóveis regularmente inscritos de até 250,00 m² (du-
zentos e cinquenta metros quadrados) sob seu domínio, 
que estejam situados em área urbana, a Concessão de 
Uso Especial para Fins de Moradia, nos termos da Medida 
Provisória no 2.220, de 04 de setembro de 2001, poden-
do, em caso das ressalvas previstas nos Art. 4o e 5o da 
mesma, ser assegurado o exercício deste direito em outro 
local.

Parágrafo Único. É facultado ao Poder Público Municipal 
dar autorização de uso para fins comerciais, nas condições 
explicitadas no art. 9º da mesma Medida Provisória.

CAPÍTULO VI - DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Art. 446. O Município fará uso da contribuição de melho-
ria de acordo com as regras definidas no Código Tributário 
Nacional, mediante legislação própria.

Parágrafo Único. Poder Executivo regulamentará em le-
gislação própria a contribuição de melhoria.

CAPÍTULO VII - DOS INCENTIVOS FINANCEIROS E 
FISCAIS

Art. 447. O Município, objetivando estimular investimen-
tos com vistas à proteção do ambiente natural, das edifi-
cações de interesse histórico-cultural e dos programas de 
valorização do ambiente urbano, poderá conceder incen-
tivos fiscais na forma de isenção ou redução de tributos 
municipais.

§1º. Os benefícios tributários, para atendimento aos obje-
tivos do Plano Diretor Urbano, poderão ser:

I - isenções;

II - reduções de base de cálculo;

III - reduções de alíquota;

IV - concessão de crédito presumido;

V - compensação.

§2º. Os incentivos financeiros, para atendimento aos obje-
tivos do Plano Diretor Urbano, poderão ser concedidos por 
meio de despesas exclusivamente públicas ou através de 
atos de cooperação com a iniciativa privada.

§3º. Os benefícios e incentivos previstos nesta seção serão 
regulamentados em legislação própria.

CAPÍTULO VIII - DO TOMBAMENTO E DA IDENTIFI-
CAÇÃO DOS IMÓVEIS E MONUMENTOS NATURAIS 

DE INTERESSE PARA PRESERVAÇÃO

Art. 448. Constitui o patrimônio histórico cultural e pai-
sagístico do Município, passível de identificação como de 
interesse de preservação ou tombamento, o conjunto de 
bens imóveis existentes em seu território e que, por sua 
vinculação a fatos pretéritos memoráveis e a fatos atuais 
significativos, ou por seu valor sociocultural, ambiental, 
arqueológico, histórico, científico, artístico, estético, pai-
sagístico ou turístico, seja de interesse público proteger, 
preservar e conservar.

Parágrafo Único. Equiparam-se aos bens referidos nes-
te artigo, os monumentos naturais, bem como os sítios e 
paisagens que importem conservar e proteger pela feição 
notável com que tenham sido dotados pela natureza ou 
agenciados pela indústria humana.

Art. 449. O tombamento constitui regulação administrati-
va a que estão sujeitos os bens integrantes do patrimônio 
histórico, cultural e paisagístico do Município, cuja conser-
vação e proteção sejam fundamentais ao atendimento do 
interesse público.

Art. 450. A identificação de edificações, obras e monu-
mentos naturais de interesse de preservação constitui re-
gulação administrativa a que estão sujeitos os bens inte-
grantes do patrimônio histórico, cultural e paisagístico do 
Município, cuja conservação e proteção sejam relevantes 
ao atendimento do interesse público.

Art. 451. O tombamento e a identificação das edificações 
e dos monumentos naturais de interesse de preservação 
serão feitos mediante a análise da importância dos bens 
de acordo com os seguintes critérios:
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I - historicidade – relação da edificação com a história 
social local;

II - caracterização arquitetônica – qualidade arquitetônica 
determinada pelo período histórico;

III - situação em que se encontra a edificação – necessi-
dade ou não de reparos;

IV - representatividade – exemplares significativos dos di-
versos períodos de urbanização;

V - raridade arquitetônica – apresentação de formas valo-
rizadas, porém com ocorrência rara;

VI - valor cultural – qualidade que confere à edificação de 
permanência na memória coletiva;

VII - valor ecológico – relação existente entre os diversos 
elementos bióticos e abióticos e sua significância;

VIII - valor paisagístico – qualidade visual de elementos 
naturais e construídos de características ímpares e de re-
ferência.

Art. 452. As edificações e obras integrantes do patrimônio 
histórico e cultural do município estão sujeitas aos seguin-
tes graus de proteção:

I - proteção integral primária - GP1, para edificações e 
obras que apresentam importância histórica e sócio cultu-
ral e possuem características originais, ou com pequenas 
alterações, porém sem que haja descaracterização signi-
ficativa, deverão ser objeto de conservação total, externa 
e interna;

II - proteção integral secundária - GP2, para edificações 
e obras que, por sua importância histórica e sociocultural, 
embora tenham sido descaracterizadas, devem ser objeto, 
no seu exterior, de restauração total e, no seu interior, de 
adaptação às atividades desde que não prejudiquem seu 
exterior;

III - proteção do entorno - GP3, para as edificações, obras 
e logradouros vizinhos ou adjacentes às edificações de in-
teresse de proteção integral, com vistas a manter a inte-
gridade arquitetônica e paisagística do conjunto em que 
estejam inseridas, sendo que a reforma ou reconstrução 
deverá manter a mesma volumetria e afastamentos, não 
podendo descaracterizar ou prejudicar as edificações obje-
to de proteção integral.

§1º. Os bens tombados estão sujeitos aos graus de pre-
servação GP1 e GP2.

§2º. Os bens identificados como de interesse de preser-
vação estão sujeitos aos graus de preservação GP1, GP2 
e GP3.

Art. 453. Os monumentos naturais integrantes do patri-
mônio histórico e cultural do município estão sujeitos aos 
seguintes graus de proteção:

I - preservação integral primária - GP1, para os monumen-
tos, sítios e paisagens que se apresentem em seu estado 
natural ou sejam passíveis de recuperação, os quais de-
vem ser objeto de preservação total, só podendo receber 
intervenções indispensáveis à sua preservação e proteção;

II - preservação integral secundária - GP2, para os monu-
mentos, sítios e paisagens que se encontrem parcialmente 
descaracterizados e apresentem equipamentos ou edifica-
ções que poderão, em casos excepcionais e após parecer 
técnico do órgão municipal competente, receber equipa-
mentos destinados a atividades de lazer, pesquisa cientí-
fica ou edificação residencial, desde que os mesmos não 
provoquem descaracterização da paisagem ou destruição 
dos elementos naturais.

§1º. Os monumentos naturais tombados estão sujeitos ao 
grau de preservação GP1.

§2º Os monumentos naturais identificados como de inte-
resse de preservação estão sujeitos ao grau de preserva-
ção GP2.

Art. 454. Ato do Poder Executivo regulamentará os bens 
tombados e identificados como de interesse de preserva-
ção, os graus de proteção, as normas e procedimentos 
para a recuperação e as penalidades aplicáveis ao des-
cumprimento da notificação para a preservação do imóvel.

SEÇÃO I - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 455. Compete ao Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Urbano (CMDU) decidir sobre os atos de tom-
bamento e identificação de edificações de interesse de 
preservação e ao Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (COMDEMA) quando se tratar de monumentos 
naturais, conforme o disposto nesta Lei.

Art. 456. O tombamento e identificação de imóveis e mo-
numentos naturais de interesse de preservação pertencen-
tes à pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado 
se fará compulsória ou voluntariamente.

§1º. O tombamento ou a identificação de imóveis e mo-
numentos naturais de interesse de preservação compul-
sório serão requeridos por pessoa física, pessoa jurídi-
ca ou órgãos públicos, mediante petição endereçada ao 
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presidente do Conselho Municipal competente.

§2º. O tombamento ou a identificação de imóveis e mo-
numentos naturais de interesse de preservação voluntário 
serão requeridos pelo proprietário do bem ou seu repre-
sentante legal por proposta contendo os documentos in-
dispensáveis, devendo constar a descrição e caracteriza-
ção do bem imóvel e a consignação do requerente de que 
assume o compromisso de conservar o bem, sujeitando-se 
às cominações legais, endereçada ao Presidente do Conse-
lho Municipal competente.

§3º. A apreciação do CMDU ou do COMDEMA será baseada 
em parecer técnico do órgão municipal competente.

Art. 457. Aprovado o pedido de tombamento ou identi-
ficação de imóveis ou monumentos naturais de interesse 
de preservação, é indispensável à notificação da pessoa a 
quem pertence e/ ou em cuja posse estiver o bem imóvel.

Parágrafo Único. A partir da notificação, o bem já é con-
siderado objeto de preservação até a conclusão final do 
processo, não podendo sofrer qualquer modificação em 
desconformidade com o seu grau de preservação.

Art. 458. Através de notificação por mandado, o proprie-
tário, possuidor ou detentor do bem imóvel deverá ser 
cientificado dos atos e termos do processo:

I - pessoalmente, quando domiciliado no Município;

II - por carta registrada com aviso de recepção, quando 
domiciliado fora do Município;

III - por edital:

a) quando desconhecido ou incerto;

b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que 
se encontrar;

c) quando a notificação for para conhecimento do público 
em geral ou sempre que a publicidade seja essencial à 
finalidade do mandado;

d) quando a demora da notificação pessoal puder prejudi-
car seus efeitos;

e) nos casos expressos em Lei.

§1º. Os órgãos e entidades de direito público, a quem per-
tencer, ou sob cuja posse ou guarda estiver o bem imóvel, 
serão notificados na pessoa de seu titular.

§2º. Quando pertencer ou estiver sob posse ou guarda da 
União ou do Estado do Espírito Santo, será cientificado o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ou o 
Conselho Estadual de Cultura, respectivamente.

Art. 459. O mandado de notificação deverá conter:

I - os nomes do órgão do qual promana o ato e do pro-
prietário, possuidor ou detentor do bem imóvel, a qualquer 
título, assim como os respectivos endereços;

II - a descrição do bem imóvel, com a indicação de suas 
benfeitorias, características e confrontações, localização, 
logradouro, número e denominação e estado de conserva-
ção, no caso de edificações;

III - o parecer técnico do Conselho Municipal competente 
que justifica e autoriza o tombamento ou a identificação 
como de interesse de preservação;

IV - a advertência de que o bem imóvel será definiti-
vamente tombado ou identificado como de interesse de 
preservação, e integrado ao Patrimônio Histórico e Sócio 
- Cultural do Município se o notificado não impugnar ex-
pressamente o ato, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento da notificação pessoal ou do recebimento 
de carta registrada, ou no prazo de 30 (trinta) dias no caso 
de notificação por edital;

V - o grau de proteção indicado e a advertência da impos-
sibilidade de alteração do imóvel;

VI - número do processo administrativo correspondente;

VII - a data e a assinatura do Presidente do Conselho Mu-
nicipal competente.

Art. 460. No prazo previsto no artigo anterior o proprietá-
rio, possuidor ou detentor do bem imóvel poderá opor-se 
ao tombamento ou à identificação do bem como de inte-
resse de preservação, através de impugnação, interposta 
por petição, que será autuada em apenso ao processo, a 
qual deverá conter:

I - a qualificação e a titularidade do impugnante em rela-
ção ao bem imóvel e os respectivos documentos compro-
batórios;

II - a descrição e caracterização do bem imóvel, a teor do 
inciso II, art. 459 desta Lei;

III - os fundamentos de fato e de direito, pelos quais se 
opõe ao tombamento ou à identificação do bem como de 
interesse de preservação;

IV - as provas que demonstram a veracidade dos fatos 
alegados.

Art. 461. Recebida a impugnação, o Presidente do Conse-
lho Municipal competente deverá:

I - rejeitá-la liminarmente quando:
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a) intempestiva;

b) não houver fundamentação;

c) houver manifesta ilegitimidade do impugnante ou ca-
rência de interesse processual.

II - remetê-la, nas demais hipóteses, ao órgão municipal 
competente, para emitir pronunciamento fundamentado 
sobre a matéria objeto da impugnação, que será apre-
ciada no prazo máximo de 30 (trinta) dias pelo Conselho 
Municipal competente, podendo ratificar ou suprir o que 
for necessário para a efetivação do tombamento ou identi-
ficação como de interesse de preservação e a regularidade 
do processo.

Parágrafo Único. No caso de haver retificação ou com-
plementação do que for necessário para a efetivação do 
tombamento ou identificação como de interesse de preser-
vação e a regularidade do processo, será reaberto o prazo 
para a defesa, após nova notificação.

Art. 462. Julgada improcedente a impugnação ou decor-
rido o prazo sem que esta haja sido oferecida, o Conselho 
Municipal competente declarará o bem imóvel definitiva-
mente tombado ou identificado como de interesse de pre-
servação através de resolução e determinará:

I - que se proceda a sua inscrição no Livro do Tombo, no 
caso de tombamento;

II - a averbação do tombamento ou da identificação do 
bem como de interesse de preservação no Cartório de Re-
gistro de Imóvel, à margem de transcrição do domínio, 
para que se produzam os efeitos legais, em relação ao 
bem imóvel tombado e aos imóveis que lhe forem vizi-
nhos;

III - a averbação do ato no Cadastro Imobiliário do Mu-
nicípio;

IV - a notificação do interessado sobre a decisão final do 
processo.

Art. 463. Em caso de urgência o Prefeito poderá decretar 
o tombamento, em caráter provisório, o qual se equipará, 
para todos os efeitos, ao tombamento definitivo, quando 
se tratar de bens com fortes indícios de interesse público 
na sua preservação.

Parágrafo Único. Decretado o tombamento provisório 
o Prefeito comunicará o fato ao Conselho Municipal com-
petente, obedecendo-se, a seguir, ao mesmo processo de 
tombamento compulsório.

SEÇÃO II - DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO E DA 
IDENTIFICAÇÃO DE BENS DE INTERESSE DE PRE-

SERVAÇÃO

Art. 464. Os bens imóveis tombados ou identificados 
como de interesse de preservação deverão ser conserva-
dos e em nenhuma hipótese poderão ser descaracteriza-
dos, demolidos, destruídos ou mutilados.

Art. 465. As restaurações, reformas e quaisquer obras 
a serem efetuadas nas edificações tombadas ou identifi-
cadas como de interesse de preservação deverão manter 
suas características arquitetônicas e artísticas tais como 
ornatos, esquadrias, cantarias e grades, assim como a co-
bertura e volumetria originais.

§1º. Não será permitida a utilização de quaisquer elementos 
que ocultem total ou parcialmente as fachadas das 
edificações, excetuadas as placas publicitárias executadas 
de acordo com a legislação específica.

§2º. As intervenções a que se refere este artigo deverão 
ser submetidas, previamente, ao exame do órgão munici-
pal competente para parecer técnico.

Art. 466. Ato do Poder Executivo Municipal irá estabelecer 
normas e procedimentos para a recuperação, manutenção 
e valorização de edifícios, obras e monumentos tombados 
e identificados como de interesse de preservação.

Art. 467. Os bens imóveis tombados ou identificados 
como de interesse de preservação ficam sujeitos à vigilân-
cia permanente dos órgãos municipais competentes, que 
poderão inspecioná-los sempre que julgado necessário, 
não podendo os proprietários, possuidores, detentores ou 
responsáveis obstar por qualquer modo a inspeção, sob 
pena de multa.

§1º. Caberá ao Poder Executivo, através dos órgãos muni-
cipais competentes, a fiscalização do cumprimento do dis-
posto neste artigo, devendo os proprietários dos imóveis 
tombados ou identificados como de interesse de preserva-
ção serem notificados quanto à intervenções necessárias à 
recuperação do imóvel.

§2º. Após a notificação, os proprietários deverão cumprir 
as determinações do Poder Executivo Municipal no prazo 
máximo de 1 (um) ano.
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§3º. As penalidades aplicáveis ao descumprimento das de-
terminações constantes da notificação serão regulamenta-
das por ato do Executivo Municipal.

Art. 468. Ficam proibidos quaisquer mobiliários urbanos 
defronte a imóveis tombados ou identificados como de 
interesse de preservação, exceto quando extremamente 
necessário, ou quando tratar-se de mobiliário de apoio à 
limpeza pública ou sinalização, a serem especificados pe-
los órgãos municipais competentes.

Art. 469. Sem prévia consulta ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU), não poderá ser execu-
tada qualquer obra nas vizinhanças do imóvel tombado, de 
acordo com o perímetro de abrangência a ser estipulado 
no processo de tombamento ou constante do Plano de Pre-
servação do Patrimônio, que lhe possa impedir ou reduzir a 
visibilidade ou que não se harmonize com o aspecto estéti-
co, arquitetônico ou paisagístico do bem tombado.

§1º. A vedação contida neste artigo estende-se à coloca-
ção de cartazes, painéis de propaganda, anúncios, tapu-
mes ou qualquer outro objeto de empachamento.

§2º. Para os efeitos deste artigo, o CMDU deverá definir 
os imóveis da vizinhança que sejam afetados pelo tomba-
mento, devendo notificar seus proprietários, quer do tom-
bamento, quer das restrições a que deverão sujeitar-se 
e decorridos os prazos para impugnação ao tombamento, 
sem impugnação, proceder-se-á a averbação do tomba-
mento ou das restrições citadas no parágrafo anterior no 
Cartório de Registro Geral de Imóveis competente.

Art. 470. A requerimento do proprietário, possuidor ou 
detentor, que comprovar insuficiência de recursos para 
realizar as obras de conservação ou restauração do bem, 
o Município poderá incumbir-se de sua execução através 
de Consórcio Imobiliário ou outro instrumento de parceria.

Art. 471. Para efeito de imposição das sanções previstas 
nos artigos 165 e 166 do Código Penal e sua extensão, 
a todo aquele que destruir, inutilizar ou alterar os bens 
tombados, os órgãos públicos competentes comunicarão 
o fato ao Ministério Público, sem prejuízo da multa aplicá-
vel nos casos de reparação, pintura ou restauração e sem 
prévia aprovação do Conselho Municipal do Plano Diretor 
Urbano.

Art. 472. A legislação federal e estadual será aplicada 
subsidiariamente pelo Poder Executivo Municipal.

TÍTULO VI – DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E DO SIS-
TEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

GESTÃO TERRITORIAL

CAPÍTULO I – COMPOSIÇÃO E OBJETIVOS

Art. 473. A gestão democrática da cidade, direito da so-
ciedade e essencial para a concretização de suas funções 
sociais, será realizada mediante processo permanente, 
descentralizado e participativo de planejamento, controle 
e avaliação, e será o fundamento para a elaboração, revi-
são, aperfeiçoamento, implantação e acompanhamento do 
Plano Diretor Municipal e de demais planos, programas e 
projetos setoriais, regionais, locais e específicos.

Art. 474. Fica criado o Sistema Municipal Integrado de 
Planejamento e Gestão Democrática (SMIPGD), instituindo 
estruturas e processos democráticos e participativos, que 
visam permitir o desenvolvimento de um processo contí-
nuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão da po-
lítica urbana.

Art. 475. São objetivos do Sistema Municipal Integrado 
de Planejamento e Gestão Democrática:

I - Instituir canais de participação da sociedade na gestão 
municipal da política urbana;

II - Buscar a transparência e democratização dos proces-
sos de tomadas de decisão sobre assuntos de interesse 
público;

III - Instituir um processo permanente e sistemático de 
discussões públicas para o detalhamento, atualização e 
revisão dos rumos da política urbana municipal e do seu 
instrumento básico, o Plano Diretor.

IV - Atuar na formulação, implementação, avaliação, mo-
nitoramento e revisão das políticas, programas, projetos 
e ações concernentes ao planejamento e à gestão urbana 
com suas respectivas estratégias e instrumentos;

V - Reconhecer as zonas urbanas e a zona especial de in-
teresse histórico e cultural quilombola como unidades de 
planejamento, gestão e fiscalização.

Art. 476. O Sistema Municipal Integrado de Planejamento 
e Gestão Democrática (SMIPGD) é composto pelos órgãos 
responsáveis pelo planejamento e gestão do território ur-
bano do Município de Viana e utiliza os seguintes instru-
mentos:

I – instrumento de Gestão:

a) Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(Conferência das Cidades);

b) Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
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(CMDU);

c) Assembleias Territoriais de Política Urbana;

d) Sistema de Informações Municipais (SIM);

e) Fórum da Cidade.

II – instrumentos financeiros:

a) Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

III – instrumento de participação popular:

a) audiências públicas;

b) debates;

c) consulta pública;

d) iniciativa popular de Projetos de Lei;

e) iniciativa popular de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano;

f) plebiscito;

g) referendo popular.

CAPÍTULO II – DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

SEÇÃO I – DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO URBANO (CONFERÊNCIA DAS CI-

DADES)

Art. 477. A Conferência Municipal de Desenvolvimento 
Urbano (Conferência das Cidades), convocada pelo Exe-
cutivo, observará o calendário nacional e será articulada 
com o Sistema de Participação do Ministério das Cidades, 
representando etapa preparatória para as conferências es-
tadual e nacional, ou no mínimo a cada 02 (dois) anos.

§1º. A composição e as atribuições da Comissão Prepara-
tória Municipal deverão respeitar, quando houver, resolu-
ção do Conselho das Cidades, do Ministério das Cidades.

§2º. A Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano 
deverá, dentre outras atribuições:

I - apreciar e propor as diretrizes da política urbana do 
Município de Viana;

II - sugerir ao Poder Executivo Municipal adequação das 
ações estratégicas destinadas à implementação dos obje-
tivos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanos;

III - debater os relatórios de avaliação da política urbana, 
apresentando críticas e sugestões;

IV - recomendar ações públicas prioritárias para o biênio 
seguinte;

V – sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor, 
a serem consideradas no momento de sua modificação ou 

revisão.

§3º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(CMDU) ou Chefe do Poder Executivo, poderá convocar 
extraordinariamente a Conferência Municipal de Desenvol-
vimento Urbano.

Art. 478. O funcionamento, organização e o regimento 
interno do Encontro da Cidade serão regulamentados por 
ato do Poder Executivo.

SEÇÃO II – CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-
VIMENTO URBANO (CMDU)

Art. 479. Permanece instituído o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (CMDU), órgão consultivo e de-
liberativo, integrante da estrutura da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Urbano, 
que tem por finalidade estudar e propor diretrizes para a 
formulação e implementação da Política Municipal de De-
senvolvimento Urbano, bem como acompanhar e avaliar 
sua execução, conforme dispõe a Lei Federal nº 10257, de 
10 de julho de 2001.

Art. 480. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano (CMDU) será composto por 18 (dezoito) membros, 
sendo 06 (seis) representantes do Poder Público, 06 (seis) 
dos diversos setores da economia do município e 06 (seis) 
representantes da sociedade civil organizada.

Art. 481. O CMDU será presidido pelo titular da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento ou seu re-
presentante e terá a seguinte composição:

I – 06 (seis) representantes titulares e 06 (seis) repre-
sentantes suplentes do Poder Público, para cada entidade 
nomeada:

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimen-
to Econômico e Urbano;

b) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Rural;

c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

d) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais;

e) Procuradoria Geral do Município;

f) Câmara Municipal de Viana.

II – 06 (seis) representantes titulares e 06 (seis) repre-
sentantes suplentes dos diversos setores da economia do 
município, para cada entidade nomeada:
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a) Construção Civil;

b) Indústria;

c) Comércio;

d) Agronegócio;

e) Entidade de Ensino Técnico ou Superior;

f) Instituição financeira.

III – 06 (seis) representantes titulares e 06 (seis) repre-
sentantes suplentes da sociedade civil organizada (Asso-
ciação de Moradores, Movimentos populares e demais en-
tidades da sociedade civil organizada):

a) FEMOPOVI – Federação dos Movimentos Populares de 
Viana;

b) CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

c) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

d) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representante da as-
sociação de moradores de um dos seguintes bairros: Cen-
tro, Bom Pastor, Ribeira, Jucu, Araçatiba e Boa Esperança;

e) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representante da 
associação de moradores de um dos seguintes bairros: 
Vila Bethânia, Nova Bethânia, Morada Bethânia e Campo 
Verde; e,

f) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representante da 
associação de moradores da região rural do município, 
composta por: São Paulo de Viana, Pedra Mulata, Carioca, 
Santa Rita, Assentamento Santa Clara, Córrego da Onça, 
Perobas, Bica do Grilo, Biriricas de Viana, Alegre, Altamira, 
Vargem Grande, Gloria, Coacas, Moinho, Ladeira Grande, 
Tanque, Morobá, Quinçambé, Jucuruaba, Indiviso, Jaca-
randá, Canto Grande, Córrego da Manteiga, Bonito, São 
Rafael, Peixe Verde e Bom Jesus.

§1º. Os Representantes da sociedade civil não poderão ser 
escolhidos dentre os Servidores Públicos da Prefeitura, ti-
tulares de cargos efetivos ou em comissão.

§2º. O mandato dos membros do Conselho Municipal De-
senvolvimento Urbano (CMDU) será de 02 (dois) anos 
sendo permitida apenas uma recondução sucessiva, com 
exceção daqueles citados no Inciso I deste artigo.

§3º. No caso de representações previstas nos incisos II e 
III poderá ser instituído um sistema de rodízio para pos-
sibilitar que mais de uma entidade representativa de um 
mesmo setor possa participar do Conselho, renovando 
suas representações a cada mandato.

§4º. No caso de empate nas deliberações, caberá ao Pre-
sidente o voto de qualidade.

§5º. As reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU) acontecerão ordinariamente a cada 
02 (dois) meses e extraordinariamente de acordo com a 
necessidade, partir de um quórum mínimo de metade mais 
um de seus membros.

§6º. As regras de funcionamento das reuniões serão esta-
belecidas por Regimento Interno, aprovado em plenária.

§7º. As decisões do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU) serão tomadas com aprovação da 
maioria simples de seus membros presentes.

§8º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(CMDU) poderá instituir Câmaras Temáticas, para tratar de 
assuntos de exclusivo interesse local, desde que mantida a 
mesma paridade e representatividade previstas nesta Lei.

§9º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(CMDU) poderá convidar especialistas para o tratamento 
de questões específicas que necessitem aprofundamento 
técnico.

§10º. As reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU), poderão ser acompanhadas por 
qualquer munícipe.

§11º. As datas, horários e pautas das reuniões serão dis-
ponibilizadas no portal eletrônico da Prefeitura para pleno 
acesso público com, no mínimo, 7 (sete) dias de antece-
dência de sua realização.

§12º. A composição do Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Urbano (CMDU), estabelecida neste artigo, será no-
meada, através de Decreto do Poder Executivo, no prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência desta 
Lei.

Art. 482. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano (CMDU) compete:

I – elaborar seu Regimento Interno e instituir formação de 
Câmaras Temáticas;

II – propor programas, instrumentos, normas e priorida-
des da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano;

III – acompanhar e avaliar a implementação do Plano Di-
retor de Viana, diretrizes, políticas e programas; analisan-
do e deliberando quanto às providências necessárias ao 
cumprimento de seus objetivos;

IV – debater e elaborar propostas de projetos de lei de in-
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teresse urbanístico e regulamentações decorrentes desta 
Lei;

V – analisar, propor e aprovar eventuais alterações da Lei 
do Plano Diretor antes de serem submetidos à da Câmara 
Municipal de Viana;

VI – apreciar a instituição de novas ZEIS 1, 2 e 3, confor-
me no art. 207 desta Lei;

VII – deliberar sobre as omissões e contradições da legis-
lação urbanística municipal;

VIII – discutir e aprovar parâmetros urbanísticos e de-
limitações de áreas para programas e empreendimentos 
habitacionais de interesse social;

IX – definir parâmetros urbanísticos e apreciar projetos de 
ocupação urbana;

X – aprovar os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV), a 
partir do relatório técnico aprovado pela Comissão Interna 
de Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (CIAEIV).

XI – discutir e aprovar juntamente com o Conselho Muni-
cipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS), os parâ-
metros para Empreendimentos Habitacionais de Interesse 
Social (EHIS), bem como o Guia de Orientações para a 
realização de EHIS;

XII – identificar, juntamente com o Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social (CMHIS), ZEIS 03 e edifica-
ções vazias, para fins de implantação de EHIS que serão 
objetos de lei específica;

XIII – monitorar a concessão de Outorga Onerosa do Di-
reito de Construir e a aplicação da transferência do direito 
de construir;

XIV – aprovar e acompanhar a implementação das Opera-
ções Urbanas Consorciadas;

XV – acompanhar a implementação dos demais instru-
mentos urbanísticos;

XVI – gerir os recursos oriundos do Fundo Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (FMDU);

XVII – acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos pro-
gramas e execuções dos projetos custeados pelo Fundo 
Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU);

XVIII - propor a realização de estudos, pesquisas, de-
bates, seminários, Audiências Públicas ou cursos afetos à 
política municipal de desenvolvimento urbano;

XIX – analisar e aprovar projetos de lei de interesse da 
política urbana, antes de seu encaminhamento à Câmara 
Municipal;

XX – aprovar as alterações nas leis de uso e ocupação do 
solo e de parcelamento do solo urbano;

XXI – aprovar alterações da classificação viária;

XXII – aprovar alterações de projetos de alinhamento;

XXIII – aprovar e acompanhar a execução de planos e 
projetos de interesse do desenvolvimento urbano, inclusi-
ve planos setoriais;

XXIV – convocar, extraordinariamente, a Conferência Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano (Conferência das Ci-
dades);

XXV - avaliar assuntos de notório interesse público, mo-
tivado por indivíduos ou organizações sociais desde que 
plenamente justificados;

XXVI – aprovar o enquadramento de atividades não pre-
vistas nesta Lei;

XXVII – ajustar os limites entre as zonas de uso, nos ca-
sos previstos no art. 114 desta Lei.

Art. 483. São atribuições do Presidente Conselho de De-
senvolvimento Urbano (CMDU):

I – convocar e presidir as reuniões do Conselho;

II – solicitar a elaboração de estudos, informações e pare-
ceres sobre temas de relevante interesse público;

III – firmar as atas de reuniões e homologar as resolu-
ções;

IV – empossar os Conselheiros integrantes, na qualidade 
de titulares e respectivos suplentes;

V – Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(Conferência Municipal da Cidade).

Art. 484. Os Conselheiros têm as seguintes atribuições:

I - comparecer às sessões;

II - propor, discutir e votar qualquer assunto incluído na 
competência institucional do Conselho, submetido ao Ple-
nário ou às Comissões Especiais;

III – relatar, nos prazos estabelecidos no Regimento In-
terno, os processos que lhes forem distribuídos, proferindo 
parecer conclusivo;

IV – proferir votos, justificando, necessariamente, os que 
forem divergentes dos demais;

V – pedir “vistas”, antes de iniciar-se a fase de votação, 
dos processos em discussão, devolvendo-os no prazo regi-
mental, com seu parecer, ao Relator;

VI - requerer, motivadamente e para melhor análise da 
matéria, o adiamento de discussão ou de votação;

VII - suscitar Questões de Ordem;

VIII - requerer, justificadamente, ao Plenário, que cons-
tem da Pauta assuntos que devam ser objeto de discussão 
ou deliberação, bem como sobre a precedência para pro-
cessos urgentes;

IX - propor diligências necessárias à instrução de proces-
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sos;

X - averbar-se de suspeito ou impedido de funcionar em 
processos em que tenha interesses próprios, do cônjuge 
ou de parentes consanguíneos – em linha colateral, ou 
afins, até o terceiro grau, inclusive, ou por adoção;

XI – representar o Conselho, quando designado pelo Pre-
sidente;

XII - assinar a Lista de Presença e a ata da sessão a que 
comparecer;

XIII – requerer na forma da lei, a convocação de sessão 
extraordinária do Conselho para discussão de assuntos ur-
gentes e relevantes;

XIV – exercer as demais atribuições inerentes à função.

Art. 485. O regimento interno do CMDU será aprovado na 
forma definida por resolução e será modificado somente 
mediante aprovação de metade mais um de seus integran-
tes.

Art. 486. O Poder Executivo Municipal garantirá suporte 
técnico e operacional exclusivo ao CMDU, necessário ao 
seu pleno funcionamento.

SEÇÃO III - DAS ASSEMBLÉIAS TERRITORIAIS DE 
POLÍTICA URBANA

Art. 487. As Assembleias Territoriais de Política Urbana 
se realizarão sempre que necessário, com o objetivo de 
ouvir a população das diversas regiões da cidade sobre as 
questões urbanas relacionadas àquela territorialidade para 
o fim de:

I - ampliar o debate e dar suporte à tomada de decisões 
do Conselho Municipal do Plano Diretor Urbano;

II - indicar, mediante eleição, os candidatos à representa-
ção popular no CMDU;

III - auxiliar na elaboração, implementação e monitora-
mento das políticas urbanas.

Parágrafo Único. A forma de convocação e o funciona-
mento das Assembléias Territoriais de Política Urbana se-
rão regulamentados por ato do Poder Executivo Municipal.

SEÇÃO IV - DO FÓRUM DA CIDADE

Art. 488. Fica instituído o Fórum da Cidade, órgão consul-
tivo do Poder Executivo, reunindo os seguintes Conselhos 
Municipais relacionados à política urbana:

I - Conselho Municipal do desenvolvimento Urbano 
(CMDU);

II - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
(COMDEMA);

III - Conselho Municipal de Transporte, ou representantes 
deste;

IV - Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 
(CMHIS);

V - Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).

Parágrafo Único. O Fórum da Cidade será convocado, 
total ou parcialmente, de acordo com a temática a ser 
discutida, pelo Executivo Municipal, sempre que se fizer 
necessária a discussão de matérias relacionadas à política 
urbana, de interesse comum dos conselhos setoriais.

SEÇÃO V - DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE IN-
FORMAÇÕES MUNICIPAIS (SPIM)

Art. 489. O Sistema de Informações Municipais (SIM) tem 
como objetivo fornecer informações para o planejamento, 
o monitoramento, a implementação e a avaliação da po-
lítica urbana, subsidiando a tomada de decisões ao longo 
do processo.

§1º. As bases informacionais do SIM deverão, se for possí-
vel, abranger todos os municípios da Região Metropolitana 
da Grande Vitória e ser georreferenciada.

§2º. O SIM poderá reunir e manter atualizadas as seguin-
tes bases informacionais:

I - os cadastros completos dos setores do governo muni-
cipal;

II - os indicadores sociais, econômicos e ambientais pro-
duzidos pelos órgãos de municipais;

III - os resultados de análises realizadas por técnicos do 
governo municipal e por consultorias contratadas;

§3º. O SIM deverá produzir um anuário com os indicado-
res do seu acervo a ser divulgado publicamente.

§4º. Ato do Poder Executivo regulamentará as atribuições 
e responsabilidades de cada órgão da Administração Muni-
cipal com relação ao SIM.

Art. 490. O Sistema de Informações Municipais deverá 
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obedecer aos princípios:

I - da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, pre-
cisão e segurança, evitando a duplicação de meios e ins-
trumentos para fins idênticos;

II - democratização, publicitação e disponibilização das in-
formações, em especial as relativas ao processo de imple-
mentação, controle e avaliação do Plano Diretor Urbano.

CAPÍTULO III - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

SEÇÃO I – DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO URBANO (FMDU)

Art. 491. Permanece instituído o Fundo Municipal de De-
senvolvimento Urbano (FMDU) que tem por finalidade pro-
mover infraestrutura e equipamentos urbanos para o de-
senvolvimento da cidade, para programas habitacionais e 
fundiários, para a preservação e valorização de elementos 
de interesse histórico, cultural e paisagístico, promoção de 
espaços públicos de apoio ao turismo, lazer e esportes, 
sistema de informações e acompanhamento da dinâmica 
urbana do Município de Viana.

Art. 492. O FMDU será vinculado à Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Desenvolvimento e será gerido pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) o 
qual competirá:

I - estabelecer diretrizes e critérios de alocação dos re-
cursos do FMDU em atendimento às ações vinculadas as 
questões de urbanização;

II – encaminhar e aprovar, anualmente, a proposta de 
orçamento do FMDU e de seu plano de metas;

III - fixar critérios para a priorização de linhas e ações;

IV - deliberar sobre as contas do FMDU;

V - elaborar orçamentos e planos de aplicação e metas 
anuais e plurianuais dos recursos do FMDU;

VI - gerenciar a aplicação dos recursos provenientes do 
FMDU; e,

VII - dirimir dúvidas quanto a aplicação das normas regu-
lamentares aplicáveis ao FMDU, nas matérias de sua com-
petência;

SUBSEÇÃO I – DAS FONTES DE RECURSOS

Art. 493. Constituirão recursos do Fundo Municipal de De-
senvolvimento Urbano - FMDU:

I - dotações orçamentárias próprias do Município;

II - empréstimos concedidos por autarquias, empresas ou 

Administração indireta do Município, direcionados a pro-
gramas habitacionais de interesse social, voltados a seus 
servidores;

III - recursos oriundos dos Governos Federal e Estadual 
e de outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou por 
meio de convênios;

IV - recursos provenientes do Sistema Nacional de Habi-
tação - SNH, do Sistema Brasileiro de Poupança e Emprés-
timos - SBPE, do Sistema de Financiamento Imobiliário 
- SFI, do Programa de Incentivo a Projetos de Interesse 
Social e das Parcerias Público Privadas - PPPs;

V - recursos de operações coletivas estruturadas pela Pre-
feitura Municipal de Viana como entidade organizadora do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, Fundo 
de Arrendamento Residencial - FAR, Fundo de Amparo ao 
Trabalhador - FAT e outros fundos específicos;

VI - empréstimos externos e internos para programas de 
habitação e desenvolvimento urbano;

VII - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídi-
cas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou 
internacionais;

VIII - recursos provenientes de instituições internacionais 
de cooperação e desenvolvimento;

IX - retorno de operações coletivas de financiamento ha-
bitacional estruturadas pelo Município;

X - recebimento de prestações decorrentes de financia-
mento de programas habitacionais nas suas diversas mo-
dalidades;

XI - receitas de comercialização de terrenos, imóveis e ou-
tros itens integrantes de operações coletivas estruturadas 
pelo Município;

XII - receitas provenientes da concessão de direito real 
de uso de áreas públicas utilizadas para fins habitacionais;

XIII - receitas provenientes de levantamentos judiciais 
e de prestações depositadas por adquirentes de lotes ou 
de cobranças feitas ao loteador para cobrir as despesas 
efetuadas pelo Município na regularização do loteamento;

XIV - recursos provenientes de operações urbanas con-
sorciadas, outorga onerosa e outros instrumentos urba-
nísticos previstos no Plano Diretor do Município de Viana 
e no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001;

XV - rendas provenientes de aplicações de seus recursos 
no mercado financeiro;

XVI - outros recursos que lhe vierem a ser criados e/ou 
destinados.

§1º. As receitas descritas neste artigo serão deposita-
das, obrigatoriamente, em conta específica, a ser aberta e 
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mantida em instituição financeira pública.

§2º. Os recursos em conta do Fundo Municipal de Desen-
volvimento Urbano (FMDU), deverão manter-se aplicados 
em Fundo de investimento de carteira predominantemente 
constituída por ativos de emissão do Governo Federal e/ 
ou do Banco do Brasil, com perfil conservador de baixo 
risco ou, quando for o caso, de acordo com a especificação 
do recurso ingressado.

§3º. Os recursos e receitas identificados pelas fontes de 
origem, números e valores dos benefícios, financiamentos 
e subsídios concedidos não poderão ter sua destinação al-
terada.

SUBSEÇÃO II – DAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

Art. 494. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvol-
vimento Urbano (FMDU) serão aplicados com base nos 
objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos urba-
nísticos e ambientais integrantes ou decorrentes da Lei do 
Plano Diretor Municipal, tendo como referência o previsto 
no Programa de metas do Município e ações vinculadas 
ao desenvolvimento urbano e habitacional, conforme as 
seguintes prioridades:

I - aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, 
locação social e arrendamento de unidades habitacionais 
em áreas urbanas e rurais;

II - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;

III - urbanização, regularização fundiária e urbanística de 
áreas de interesse social assim definidos no Plano Diretor e 
na Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo, incluindo 
a aquisição de imóveis para constituição de reserva fun-
diária e de parque habitacional público de locação social, 
complementar e suplementar ao Fundo Municipal de Ha-
bitação;

IV – ordenamento e direcionamento da estruturação ur-
bana, incluindo implantação de saneamento básico, in-
fraestrutura, e equipamentos urbanos, à realização de 
melhorias em vias estruturais e à requalificação de eixos 
ou polos de centralidade;

V – planos e projetos voltados para a mobilidade urbana, 
incluindo sistema de transporte coletivo público, sistema 
cicloviário e sistema de circulação de pedestres;

VI – implantação de equipamentos urbanos e comunitá-
rios, espaço públicos de lazer e áreas verdes;

VII - remoção de moradores de área de risco ou em casos 
de execução de programas habitacionais de projetos de 
recuperação urbana, em áreas ocupadas por população de 
baixa renda;

VIII – proteção, recuperação e valorização de bens e de 
áreas de valor histórico, cultural ou paisagístico, incluindo 
financiamento de obras em imóveis públicos classificados 
como de interesse cultural;

IX – criação de unidades de conservação ou proteção de 
outras áreas de interesse ambiental;

X - recuperação ou produção de imóveis em áreas encor-
tiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins 
habitacionais de interesse social;

XI - constituição de garantia financeira para projetos espe-
cíficos de habitação voltados à população de baixa renda;

XII - promoção e apoio às ações de desenvolvimento ins-
titucional visando à criação e o aprimoramento de meca-
nismos e práticas de planejamento e gestão;

XIII - implantação de sistema de informação que possibi-
lite a geração de informações e indicadores para avaliação, 
monitoramento, planejamento, gestão urbana e habitacio-
nal;

XIV - elaboração de instrumentos de planejamento, Plano 
Diretor Municipal, Plano de Habitação, Lei de Uso, Ocupa-
ção e Urbanização do Solo, entre outros;

XV - desenvolvimento de estudos e pesquisas relaciona-
das à política urbana e habitacional;

XVI - outros programas, planos e projetos de intervenções 
na forma aprovada pelo Conselho;

XVII - desenvolver programas habitacionais voltados à 
população de baixa renda, que estimulem a prática da au-
togestão, associativismo e o cooperativismo;

XVIII - realização de conferências, seminários e oficinas 
sobre a Política Urbana e Habitacional;

XIX - publicação, comunicação e divulgação sobre a Polí-
tica Urbana e Habitacional;

XX – diagnóstico, elaboração e/ ou implementação de ou-
tros planos, programas e intervenções não previstos nos 
incisos acima que objetivem o atendimento das diretrizes 
e ações estratégicas das políticas que sejam apreciadas e 
aprovados Conselho Municipal de Desenvolvimento Urba-
no (CMDU).

CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS DE PARTICI-
PAÇÃO POPULAR

SEÇÃO I – AUDIÊNCIAS, DEBATES E CONSULTAS 
PÚBLICAS

Art. 495. A Audiência Pública é a instância de discussão 
onde a Administração Pública informa e esclarece dúvidas 
sobre ações, planos e projetos, públicos ou privados, de 
interesse dos cidadãos, direta e indiretamente, atingidos 
pelos mesmos e estes são convidados a exercerem o seu 
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direito à informação e o de manifestação acerca do tema 
ou ação correspondente.

§1º. A Prefeitura realizará audiências públicas por ocasião 
do processo de licenciamento de empreendimentos e ati-
vidades públicas e privadas de impacto urbanístico ou am-
biental, para os quais sejam exigidos estudos e relatórios 
de impacto ambiental ou vizinhança.

§2º. Todos os documentos relativos ao tema da Audiência 
Pública serão colocados à disposição de qualquer interes-
sado para exame e extração de cópias, inclusive por meio 
eletrônico, com antecedência mínima de cinco dias da data 
de realização da respectiva Audiência.

§3º. Este instrumento será utilizado necessariamente para 
definir alterações na legislação urbanística.

§4º. As audiências públicas serão promovidas pelo Poder 
Público Executivo ou Legislativo, conforme o caso, para 
garantir a gestão democrática da cidade, nos termos do 
Art. 43 da Lei Federal nº 10.257/ 2001 – Estatuto da Ci-
dade.

§5º. O Poder Executivo dará ampla publicidade aos re-
sultados advindos da audiências públicas que promoverá, 
especialmente indicando as medidas adotadas em função 
das opiniões e manifestações colhidas junto à população.

§6º. O Poder Executivo regulamentará os procedimentos 
para realização das audiências públicas, garantindo os se-
guintes critérios:

I - convocação por edital na imprensa local ou utilizar os 
meios de comunicação;

II – que ocorra em locais e horários acessíveis à maioria 
da população;

III – que sejam dirigidas pelo Poder Público Municipal e 
que após a exposição de todo o conteúdo seja aberta as 
discussões aos presentes;

IV – que seja garantida a presença de todos os cidadãos 
e cidadãs, independente de comprovação de residência ou 
qualquer outra condição, que assinarão lista de presença;

V – que sejam gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a 
respectiva ata, compondo memorial do processo.

Art. 496. O debate é uma instância de discussão onde 
a administração pública disponibiliza de forma equânime, 
tempo e ferramentas para a exposição de pensamentos 

divergentes sobre ações, planos e projetos, públicos ou 
privados, relativas à política urbana de interesse dos ci-
dadãos.

Parágrafo Único. Os debates poderão ser requeridos até 
10 (dez) dias após a realização da audiência pública, pelo 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) 
ou mediante apresentação de requerimento de associa-
ções constituídas há mais de um ano, que tenham dentre 
suas atribuições a defesa dos interesses envolvidos na dis-
cussão ou assinado por, no mínimo, 30% do número da 
audiência supracitada, contendo nome legível e número 
do título de eleitor.

Art. 497. A consulta pública é uma instância consultiva na 
qual a administração pública poderá tomar decisões vin-
culadas ao seu resultado. A consulta pública é obrigatória, 
sob pena de nulidade do ato, nos casos de Operação Ur-
bana Consorciada.

Parágrafo Único. A consulta pública deverá ser precedi-
da de audiência pública e debate público para viabilizar a 
plena compreensão dos fatos pelos votantes.

Art. 498. A convocação para a realização de audiências, 
debates e consultas públicas será feita no período de 15 
(quinze) dias corridos que a antecederem, por meio de 
propaganda nos meios de comunicação, assegurado o mí-
nimo de 3 (três) inserções em jornal de grande circulação 
e a fixação de edital em local de fácil acesso na entrada 
principal da sede da Prefeitura Municipal.

§1º. As reuniões públicas deverão ocorrer em local aces-
sível aos interessados e, quando realizada em dias úteis, 
após as 18h00min.

§2º. Terá direito a voto o eleitor e ou morador do município 
de Viana.

§3º. Ao final de cada reunião será elaborado relatório con-
tendo os pontos discutidos, que será anexada ao processo 
administrativo correspondente a fim de subsidiar a decisão 
a ser proferida.

SEÇÃO II – DA INICIATIVA POPULAR DE PROJETOS 
DE LEI, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DE-

SENVOLVIMENTO URBANO

Art. 499. Fica assegurada a iniciativa popular na elabora-
ção de leis, planos, programas e projetos de desenvolvi-
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mento urbano.

§1º. A iniciativa popular para a elaboração de leis ocor-
rerão nos termos da legislação federal pertinente, da Lei 
Orgânica do Município e da legislação complementar.

§2º. A iniciativa popular de planos, programas e projetos 
de desenvolvimentos urbano poderá ser tomada por, no 
mínimo 5% (cinco por cento) dos eleitores do Município 
em caso de planos, programas e projetos de impacto es-
trutural sobre a cidade.

§3º. Qualquer proposta de iniciativa popular de planos 
programas e projetos de desenvolvimento urbano e am-
biental deverá ser apreciada pelo Executivo em parecer 
técnico circunstanciado sobre o seu conteúdo e alcance, 
a ser disponibilizado no portal eletrônico da Prefeitura no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir de sua apre-
sentação, podendo este prazo ser prorrogado por motivo 
fundamentado.

SEÇÃO III – DO PLEBISCITO E REFERENDO

Art. 500. O plebiscito é caracterizado por ser uma consul-
ta de caráter geral que visa decidir previamente sobre fato 
específico, decisão política, programa ou obra pública, a 
ser exercitado no âmbito da competência municipal, rela-
cionada aos interesses da comunidade local.

Parágrafo Único. O recebimento do requerimento do ple-
biscito importará em suspensão imediata da tramitação do 
procedimento administrativo correspondente ao pedido, 
até sua decisão.

Art. 501. O referendo é a manifestação do eleitorado so-
bre matéria legislativa de âmbito municipal decidida no 
todo ou em parte.

Art. 502. O plebiscito e o referendo de iniciativa popular 
deverão obedecer ao disposto no artigo 5º da Lei Orgânica 
do Município de Viana.

TÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓ-
RIAS

Art. 503. Consideram-se como partes integrantes desta 
Lei as plantas e tabelas que a acompanham, sob a forma 
de Anexos, numerados de 01 (um) a 13 (treze), com o 

seguinte conteúdo:

I - Anexo 01 – Tabela de Índices Urbanísticos;

II - Anexo 02 – Classificação das Atividades;

III - Anexo 03 – Vagas de Estacionamento de Veículos;

IV - Anexo 04 – Empreendimentos sujeitos ao Estudo de 
Impacto de Vizinhança;

V - Anexo 05 – Perímetro Urbano;

VI - Anexo 06 – Macrozoneamento Urbano;

VII - Anexo 07 – Zoneamento;

VIII - Anexo 08 – Sistema Viário;

IX - Anexo 09 – Patrimônio Histórico e Cultural;

X - Anexo 10 – Características Físicas e Estruturais de 
Rede Viária Básica;

XI - Anexo 11 – Características Físicas e Estruturais do 
Sistema Viário – Seções Transversais Típicas de Vias Ur-
banas;

XII - Anexo 12 – Características Físicas e Estruturais do 
Sistema Viário – Via Local com Praça de Retorno;

XIII - Anexo 13 – Características Físicas e Estruturais do 
Sistema Viário – Raios de Curvaturas nas Interseções.

Art. 504. Far-se-ão mediante Decreto do Executivo Muni-
cipal os seguintes atos e regulamentações:

I - estabelecimento dos polos estratégicos de desenvolvi-
mento econômico; (art. 12);

II – estabelecimento dos polos econômicos; (art. 15);

III - utilização dos espaços públicos pelo comércio ambu-
lante e atividades econômicas complementares; (art. 16);

IV – instituição dos polos de economia criativa; (art. 17);

V – instituição dos parques tecnológicos; (art. 21);

VI – regulamentação do Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Econômico Rural Sustentável, no prazo de 5 (cin-
co) anos a partir do inicio da vigência desta Lei; (art. 26);

VII - sistema de Circulação de Pedestres; (art. 37);

VIII - a circulação e o estacionamento de veículos priva-
dos e de transporte coletivo privado nas vias; (art. 45);

IX - o serviço de taxis; (art. 45);

X - os serviços de motofrete e propostas para a circulação 
segura de motocicletas; (art. 45);

XI - a abertura de rotas de ciclismo, bicicletários e com-
partilhamento de bicicletas e vagas especiais para com-
partilhamento de automóveis e similares; (art. 45);

XII - as diretrizes e regras para o compartilhamento e 
estacionamento de bicicletas; (art. 45);
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XIII - a circulação e a presença de resíduos e cargas pe-
rigosas; (art. 45);

XIV - a utilização e a manutenção dos passeios públicos e 
das vias de pedestres; (art. 45);

XV - a instalação de mobiliário urbano nos passeios públi-
cos e vias de pedestre; (art. 45);

XVI – os componentes e ações estratégicas do Sistema de 
Transporte Coletivo Público; (art. 48);

XVII - os componentes e ações estratégicas Sistema de 
Transporte Coletivo Privado (art. 49);

XVIII – regulamentar: sistema de abastecimento de 
água; sistema de esgotamento sanitário; sistema de dre-
nagem pluvial; e, a gestão integrada de resíduos sólidos; 
(art. 66);

XIX – regulamentar: áreas de preservação ambiental; 
programa de recuperação de fundo de vales; parques li-
neares; áreas verdes; cemitérios; plano municipal de 
áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres; plano mu-
nicipal de conservação e recuperação de áreas prestadoras 
de serviços ambientais; plano municipal de arborização; 
plano municipal da Mata Atlântica; e, ações prioritárias no 
Sistema de áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Li-
vres; (art. 71);

XX – regulamentar: as ações no sistema de equipamentos 
urbanos e sociais; o plano de articulação e integração das 
redes de equipamentos; plano de gestão de áreas públi-
cas; e, planos setoriais de educação, saúde, esportes, as-
sistência social e cultura; (art. 76);

XXI - ações específicas visando garantir a proteção do pa-
trimônio histórico, cultural e paisagístico; (art. 93);

XXII - os Projetos de Intervenção Urbana; das áreas en-
voltórias de bens protegidos; listagem de Bens Culturais e 
aqueles que se encontram em risco; (art. 95);

XXIII – ajuste dos limites entre as Zonas de Uso; (art. 
116);

XXIV – a composição e funcionamento da Comissão In-
terna de Análise do Estudo de Impacto de Vizinhança 
(CIAEIV); (art. 223);

XXV – o dimensionamento do reservatório para acumula-
ção de águas pluviais; (art. 234);

XXVI – alteração do afastamento de frente; (art. 245);

XXVII – os procedimento para implementação do Consór-
cio Imobiliário; (art. 389);

XXVIII – os procedimentos da Transferência do Direito de 
Superfície; (art. 419);

XXIX – regulamentação das formas de apresentação, o 
processo de tramitação e os prazos para validade, elabora-
ção e apresentação do Estudo de Impacto Ambiental – EIA 
e Relatório de Impacto do Meio Ambiente – RIMA; (art. 

455);

XXX – regulamentação das formas de apresentação, o 
processo de tramitação e os prazos para validade, elabo-
ração e apresentação do Estudo de Impacto Vizinhança 
– EIV e RIV – Relatório de Impacto de Vizinhança; (art. 
463);

XXXI – regulamentação de quais os empreendimentos e 
atividades que necessitarão apresentar Estudo de Viabili-
dade Ambiental (EVA); (art. 464);

XXXII – regulamentação dos bens tombados e identifica-
dos como de interesse de preservação, as normas e proce-
dimentos para a recuperação e as penalidades aplicáveis 
ao descumprimento da notificação para a preservação do 
imóvel; (art. 454);

XXXIII - normas e procedimentos para a recuperação, 
manutenção e valorização de edifícios, obras e monumen-
tos tombados e identificados como de interesse de preser-
vação; (art. 466);

XXXIV – regulamento do funcionamento e regimento in-
terno da Conferência Municipal de Desenvolvimento Urba-
no (Conferência das Cidades); (art. 478);

XXXV – regulamento da forma de convocação e funciona-
mento das Assembleias Territoriais; (art. 487);

XXXVI – regulamentação do Sistema Municipal de Infor-
mações; (art. 489).

Art. 505. São considerados atos complementares ao Pla-
no Diretor Municipal as Resoluções do Conselho Municipal 
do Plano Diretor Urbano (CMDU), que tenham por objeto:

I - o estabelecimento de normas de execução complemen-
tares às desta Lei e de sua regulamentação;

II - aprovação de programas e projetos governamentais;

III - os demais atos decorrentes das atribuições do Con-
selho Municipal do Plano Diretor Urbano (CMDU), a teor 
desta Lei e de sua regulamentação, que não estejam refe-
ridos nos incisos anteriores e no art. 506 desta Lei;

IV - alteração do local da ocorrência dos afastamentos de 
frente, laterais e de fundos;

V - atos e decisões exarados dos processos administrati-
vos referentes ao parcelamento do solo;

VI - implantação de atividades nos casos previstos nos 
artigos 516 e 517.

Art. 506. Os projetos de arquitetura já aprovados, cujo 
Alvará de Execução já foi concedido antes da vigência des-
ta Lei, terão um prazo de 18 (dezoito) meses para a con-
clusão da fundação e de 36 (trinta e seis) meses para a 
conclusão da estrutura da edificação, ambos os prazos, 
contados a partir da vigência desta Lei, sob pena de cadu-
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cidade, vedada a revalidação do Alvará de Aprovação do 
Projeto e do Alvará de Execução da Obra.

Art. 507. Os projetos de arquitetura já aprovados antes 
da vigência desta Lei e sem Alvará de Execução concedido, 
terão um prazo de 6 (seis) meses para requerer o Alvará 
de Execução, a contar da data de aprovação do projeto, 
sob pena de caducidade, vedada a revalidação do Alvará 
de Aprovação do Projeto.

Parágrafo Único. A partir da data de emissão do Alvará 
de Execução, terão um prazo de 18 (dezoito) meses para 
conclusão da fundação e de 36 (trinta e seis) meses para 
conclusão da estrutura da edificação, sob pena de cadu-
cidade, vedada a revalidação do Alvará de Execução da 
Obra.

Art. 508. Os processos administrativos de aprovação de 
projetos de arquitetura protocolados, na Prefeitura Munici-
pal, antes da vigência desta Lei serão analisados de acordo 
com o regime urbanístico vigente na data do protocolo e 
terão um prazo de 6 (seis) meses para requerer o Alvará 
de Execução, a contar da data de aprovação do projeto, 
sob pena de caducidade, vedada a revalidação do Alvará 
de Aprovação do Projeto.

§1º. Deverão ser aprovados em até 06 (seis) meses após 
a data de aprovação desta Lei, sob pena de caducidade do 
processo.

§2º. A partir da data de emissão do Alvará de Execução, 
terão um prazo de 18 (dezoito) meses para conclusão da 
fundação e de 36 (trinta e seis) meses para conclusão da 
estrutura da edificação, sob pena de caducidade, vedada a 
revalidação do Alvará de Execução da Obra.

Art. 509. A interrupção ou retardamento dos trabalhos 
de execução da fundação ocasionada por problemas de 
natureza técnica, relativos à qualidade do subsolo, devi-
damente comprovada pelo órgão técnico municipal com-
petente, através da análise de laudo técnico apresentado 
pelo empreendedor, poderá prorrogar o prazo referido no 
caput deste artigo.

Art. 510. As obras cujo início ficar comprovadamente na 
dependência de ação judicial para retomada de imóvel ou 
para a sua regularização jurídica, desde que proposta nos 
prazos, dentro do qual deveriam ser iniciadas as mesmas 
obras, poderão revalidar o Alvará de Execução tantas ve-
zes quantas forem necessárias.

Art. 511. Os casos contidos nos Artigos 506, 507 e 508, 
quando compreenderem mais de um bloco de edificações, 
mas que faça parte de um mesmo empreendimento, os 
prazos para a conclusão das fundações e das estruturas 
serão escalonados considerando o número de blocos a se-
rem edificados, de tal forma que, ao concluir as fundações 
do primeiro bloco sejam iniciadas as fundações do segun-
do e assim sucessivamente, respeitados os prazos de 18 
(dezoito) meses para a conclusão de cada fundação e de 
36 (trinta e seis) meses para conclusão das estruturas de 
cada bloco.

Art. 512. Os processos administrativos de projeto modifi-
cativo, de reforma e de regularização de edificação, cujos 
requerimentos tenham sido protocolados na Prefeitura 
Municipal antes da vigência desta Lei, serão analisados de 
acordo com o regime urbanístico vigente na data do pro-
tocolo.

Art. 513. As solicitações protocoladas na vigência des-
ta Lei, para modificação de projetos já aprovados ou de 
construção ainda não concluída, porém já licenciada an-
teriormente à vigência desta lei, poderão ser examinadas 
de acordo com a legislação vigente à época da aprovação 
do projeto ou do licenciamento da construção, desde que 
a modificação pretendida não implique em:

I - aumento do coeficiente de aproveitamento e da taxa da 
ocupação constantes do projeto aprovado;

II - agravamento dos índices de controle urbanísticos es-
tabelecidos por esta Lei, ainda que, com base em legisla-
ção vigente à época da aprovação do projeto e licencia-
mento da construção.

Art. 514. Os requerimentos de modificação de projetos 
ou de construções, para os efeitos do artigo 513, somente 
serão admitidos, uma vez ressalvadas as modificações in-
ternas, sem aumento do número de unidades autônomas, 
e o seu deferimento não implicará em aumento ou pror-
rogação dos prazos constantes do artigo 506, 507 e 508, 
desta Lei.

§1º. Excetua-se do disposto neste artigo os casos decor-
rentes da necessidade de adequação de projeto aprovado 
à gleba ou aos lotes de terrenos aos quais se destina:

I - por motivo de divergências com os assentamentos re-
gistrais, os quais tenham sido objeto de processo judicial 
de dívida, de retificação ou de anulação, na forma dos arti-
gos 198 a 216 da Lei Federal n° 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973;

II - em razão de superveniente decisão judicial, que altere 
a configuração da gleba ou lote de terreno, ou declare a 
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aquisição de domínio.

§2º. Para os efeitos do disposto no §1° deste artigo, a 
construção deverá ser licenciada no prazo de 06 (seis) me-
ses, contados da data de publicação da decisão judicial de 
que se tratar e concluídas as obras de fundação no prazo 
máximo de 18 (dezoito) meses e de estrutura no prazo 
máximo de 36 (trinta e seis) meses a contar da decisão 
judicial.

Art. 515. Com exceção do disposto nos artigos 506, 507 
e 508, o Alvará de Aprovação terá validade máxima de 3 
(três) anos, contados a partir da data de aprovação.

Art. 516. Decorridos os prazos a que se refere este Títu-
lo, será exigido novo pedido de Alvará de Aprovação de 
projeto e de Alvará de Execução de Obra, e o projeto de-
verá ser novamente submetido à análise e avaliação pelo 
órgão competente da Prefeitura, obedecendo à legislação 
vigente.

Art. 517. As edificações cujo projeto tenha sido aprova-
do antes da vigência desta Lei, para uso não residencial, 
poderão ser ocupadas, à critério do Conselho Municipal do 
Plano Diretor Urbano, por atividades consideradas como 
de uso permitido na Zona de Implantação, com área edifi-
cada superior ao limite máximo permitido na zona.

Art. 518. A edificação que possua projeto aprovado an-
tes da vigência desta lei para determinado uso poderá ser 
ocupada pela mesma atividade para a qual foi aprovada.

Art. 519. Examinar-se-á de acordo com o regime vigen-
te anteriormente a esta Lei, os processos administrativos 
para concessão de Alvará de Localização e Funcionamento, 
cujos requerimentos tenham sido protocolados na Prefei-
tura Municipal antes da vigência desta Lei.

Art. 520. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Mu-
nicipal:

I - Projeto de Lei que institui do Plano Municipal de Mobili-
dade e Acessibilidade;

II - Projeto de Lei que institui o Plano Municipal de Habi-
tação de Interesse Social;

III - Projeto de Lei que institui o Plano Municipal de Regu-
larização Fundiária Sustentável; e,

IV - Projeto de Lei que institui o Plano Municipal de Sanea-
mento Básico.

Art. 521. Esta Lei Complementar deve ser revisada obri-
gatoriamente no prazo máximo de dez anos.

§1º. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Desenvolvimento, coordenará e pro-
moverá os estudos necessários para a revisão do Plano 
Diretor.

§2º. O disposto neste artigo não impede de serem realiza-
das aprovações de alterações pontuais.

§3º. Qualquer proposta de modificação, total ou parcial, 
em qualquer tempo, deste Plano Diretor deverá ser objeto 
de Audiência Pública e parecer prévio do Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano - CMDU, antes de sua vot 
ação pela Câmara Municipal.

Art. 522. Os casos omissos serão levados à apreciação do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU 
para deliberação.

Art. 523. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção ficando revogadas todas as disposições em contrário, 
especialmente as constantes na Lei nº 1876/2006, Lei nº 
2582/ 2013, Lei nº 2681/ 2014, Lei nº 2750/ 2015.

Prefeitura Municipal de Viana, 27 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal

*Anexos disponíveis no site da Prefeitura

PORTARIA N° 013-2016 IPREVI
Publicação Nº 69966

Portaria Nº. 013, de 29 de dezembro de 2016.

Cancela Despesas Inscritas em Restos a Pagar.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana - IPREVI, 
no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 53 da Lei Municipal nº 1.595 de 28 de dezembro de 2001, e;

Considerando que as despesas inscritas em Restos a Pagar são insubsistentes,
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Instituto2015

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam canceladas as despesas inscritas em Restos a Pagar não Processados dos exercícios financeiros de 
2014 e 2015, no valor total R$ 151.550,60 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta 
centavos), conforme o Anexo I, parte integrante desta Portaria.

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

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

Viana-ES, 29 de dezembro de 2016.

Gabriel Santos de Almeida

Diretor Presidente do IPREVI

Anexo I da Portaria nº 013/2016

Ano Empenho Nº Empenho Credor Valor

2014 0000010 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 2.667,58
2014 0000056 OI MOVEL S/A R$ 2.427,41
2014 0000210 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 11.159,29
2015 0000010 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 7.222,80
2015 0000011 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 25.205,78
2015 0000012 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 4.717,54
2015 0000013 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 16.079,79
2015 0000177 BERNADETE CARVALHO CAPDEVILLE CUNHALIMA DO NASCIMENTO R$ 89,30
2015 0000199 BERNADETE CARVALHO CAPDEVILLE CUNHALIMA DO NASCIMENTO R$ 89,30
2015 0000235 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 18.000,00
2015 0000236 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 57.103,23
2014 0000009 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 2.633,82
2014 0000008 FOLHA DE PAGAMENTO - BENEFICIÁRIOS DIVERSOS R$ 654,76
2014 0000030 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 3.500,00

Total de Res-
tos a Pagar 
não Proces-

sados Cance-
lados

R$ 151.550,60

Gabriel Santos de Almeida

Diretor Presidente do IPREVI

PORTARIA N° 1042-2016 EXONERAÇÃO
Publicação Nº 69919

PORTARIA Nº 1042/2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 
61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de 
Viana.

RESOLVE:

Art. 1° - EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a”, da 
Lei 1596/2001, ANDERSON BRITO MENDES do cargo 
em comissão de Assessor Técnico IV – CPC - 4, na Secre-
taria Municipal de Defesa Social, a partir de 21/12/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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Viana, 28 de Dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 115/2013

Publicação Nº 69993

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 115/2013

Processo nº. 7082/213.
Pregão Eletrônico: 023/2013.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

CONTRATADA: GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA – EPP.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato 
de Prestação de Serviços nº. 115/2013, firmado entre as 
partes, por mais 12 (doze) meses nos termos previstos 
em sua Cláusula Terceira, com base no art. 57 da Lei nº. 
8.666/93.

Valor Global: R$ 178.992,00 (cento e setenta e oito mil 
novecentos e noventa e dois reais.

Vigência: a partir de 27 de dezembro de 2016, por mais 
12 (doze) meses.

Viana/ES, 13 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
001/2013

Publicação Nº 69916

RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 001/2013

PROCESSO N°: 065/2013 e 559/2016

CONTRATO N°: 001/2013

TERMO ADITIVO: 4°

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Social dos Servi-
dores Públicos de Município de Viana – IPREVI

CONTRATADO: Dr. Dalzo Lacerda Filho

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de 
prestação de serviços n° 001/2013, firmado entre as par-
tes, por mais 12 (doze) meses ou até a nomeação dos 
aprovados no certame público a ser realizado no IPREVI, 

nos termos previstos na lei de licitação.

VIGÊNCIA: fica prorrogado a vigência do contrato a partir 
do dia 02/01/2017 ou até a nomeação dos aprovados no 
certame público a ser realizado no IPREVI.

Viana-ES, 28 de dezembro de 2016.

Gabriel Santos de Almeida

Diretor Presidente do IPREVI

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 035/2016
Publicação Nº 69990

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

CONTRATO Nº. 035/2016.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Di-
reito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Es-
tado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Presta-
ção de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir 
o Contrato Administrativo a pedido do (a) Sr. TATIANA 
CALATRONE ARANTES, exercendo a função de ENFER-
MEIRA, a partir do dia 19/09/2016.

Viana/ES,30 de setembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal De Viana

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 457/2013
Publicação Nº 69992

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

CONTRATO Nº. 457/2013.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Di-
reito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Es-
tado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Pres-
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tação de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescin-
dir o Contrato Administrativo a pedido do (a) Sr. MARCIA 
CRISTINA SILVA COUTINHO, exercendo a função de 
TÉCNICO DE ENFERMAFEM, a partir do dia 25/10/2016.

Viana/ES, 24 outubro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal De Viana

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 587/2016
Publicação Nº 69988

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Estado do Espírito Santo

Recursos Humanos

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

CONTRATO Nº. 587/2016.

O MUNICIPIO DE VIANA-ES, pessoa jurídica de Di-
reito Publico interno, com sede na cidade de Viana, Es-
tado do Espírito Santo, inscrito no CGC/MF sob o nº. 
27.165.547/0001-01, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal GILSON DANIEL BATISTA, em conformidade 
com o que dispõe a Cláusula Sexta do Contrato de Presta-
ção de Serviços por prazo Determinado, Resolve Rescindir 
o Contrato Administrativo a pedido do (a) Sr. (a) GILSE-
LAINE LELÉS DE SOUZA, exercendo a função de Aten-
dente, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir do 
dia 07/12/2016.

Viana/ES, 14 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal De Viana
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