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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - CoNsórCio PúbliCo da região Noroeste do es

ATA DE APURAÇÃO – 5ª SESSÃO – CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 003/2017

Publicação Nº 100769

ATA DE APURAÇÃO – 5ª SESSÃO – CHAMAMENTO PÚBLI-
CO Nº 003/2017

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil 
e dezessete, às oito horas, na sede do Consórcio Público 
da Região Noroeste – CIM NOROESTE, localizado na Av. 
João Quiuqui, nº 411, centro, Águia Branca - Estado do 
Espírito Santo, reuniu-se a Comissão Permanente de Lici-
tação, designada através da Portaria nº 001/2017 de 27 
de janeiro de 2017, composta pelos membros João Batista 
Regattieri; Ilson Edenes Stocco e Amilton José Trevizani, 
para procederem à abertura dos envelopes e apuração dos 
documentos, referente ao processo de Credenciamento 
através do Chamamento Público Nº 003/2017, proces-
so administrativo – protocolo nº 719/2017, cujo objeto 
é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS 
DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ÁGUIA BRANCA, ALTO RIO 
NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECO-
PORANGA, GOVERNADOR LINDENBERG, MANTENÓPOLIS, 
MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO 
GABRIEL DA PALHA E VILA PAVÃO, INTEGRANTES DO CIM 
NOROESTE, CONFORME CONSTA NO APÊNDICE II do Edi-
tal, nas especialidades indicadas. Nesta quinta sessão, a 
Comissão Permanente de Licitação atestou a participação 
das seguintes empresas: VIVER PSIQUÊ LTDA. – ME (com-
plementação da documentação apresentada para a quarta 
sessão); IOFIS FISIOTERAPIA LTDA. – ME; FISIOCENTER 
COLATINA S/C LTDA. (complementação da documentação 
apresentada para a terceira sessão); CLINICOR – CLÍNICA 
DE CARDIOLOGIA LTDA.; CLÍNICA ANDRADE COR EIRE-
LI – ME; ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS DE COLATINA – APAE; DILAB ANÁLISES CLÍNI-
CAS LTDA. – ME; SERVIÇOS MÉDICOS CORASSA LTDA. 
- ME; CMP CLÍNICA MÉDICA PANCAS LTDA. – EPP; VITOR 
F PEREIRA – ME; MAPON LTDA. – ME; PRO VÍDEO EN-
DOSCOPIA DIGESTIVA LTDA. e CLÍNICA UROLÓGICA DE 
COLATINA LTDA. – ME. As empresas protocolaram seus 
envelopes, mas não estavam representadas nesta sessão. 
À hora marcada, iniciaram-se os trabalhos com a abertu-
ra dos envelopes e após examinar a documentação apre-
sentada pelas empresas interessadas no credenciamento, 
verificou-se o seguinte: VIVER PSIQUÊ LTDA. – ME não 
apresentou a seguinte documentação: Anexo II (item 5.1 
“a” do Edital) e Alvará Sanitário (Item 5.1 “m” do Edital); 
FISIOCENTER COLATINA S/C LTDA. não apresentou a se-
guinte documentação: Prova de inscrição no CNPJ (item 5.1 
“c” do “Edital); Prova de Inscrição no Cadastro municipal 
ou estadual/Alvará (item 5.1 “d” e “l” do Edital); Certidão 
de falência e concordata (item 5.1 “h” do Edital); Certidão 
Trabalhista – CNDT (item 5.1 “i” do Edital); Declaração de 

responsabilidade técnica (item 5.1 “j” do Edital); Alvará de 
Localização (item 5.1 “l” do Edital) e Comprovante de ins-
crição no CNES (item 5.1 “o” do Edital). CLINICOR – CLÍ-
NICA DE CARDIOLOGIA LTDA. não apresentou a seguinte 
documentação: Declaração de responsabilidade técnica 
e todos os demais documentos exigidos no item 5.1 “j” 
do Edital. CLÍNICA ANDRADE COR EIRELI – ME não apre-
sentou a seguinte documentação: Prova de Inscrição no 
Cadastro municipal ou estadual/Alvará (item 5.1 “d” e “l” 
do Edital); Certidão Negativa Municipal (item 5.1 “f” do 
Edital); Certidão de Regularidade junto ao FGTS (item 5.1 
“g” do Edital); Declaração de responsabilidade técnica e 
todos os demais documentos exigidos no item 5.1 “j” do 
Edital; Alvará de localização (item 5.1 “l” do Edital) e Com-
provante de inscrição no CNES (item 5.1 “o” do Edital). 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
COLATINA – APAE não apresentou a seguinte documenta-
ção: Ata de eleição da Diretoria. (item 5.1 “a” do Edital); 
Certidão de falência e concordata (item 5.1 “h” do Edital); 
Alvará de localização dentro do prazo de validade (item 
5.1 “l” do Edital); Declaração de responsabilidade técnica 
e todos os demais documentos exigidos no item 5.1 “j” do 
Edital e Comprovante de inscrição no CNES (item 5.1 “o” 
do Edital). DILAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. – ME não 
apresentou a seguinte documentação: Todos os anexos do 
item 5.1 “a” do Edital, devidamente identificados e assina-
dos pelo representante legal da empresa e Declaração de 
responsabilidade técnica e todos os demais documentos 
exigidos no item 5.1 “j” do Edital. SERVIÇOS MÉDICOS 
CORASSA LTDA. – ME não apresentou a seguinte docu-
mentação: Certidão Negativa de falência ou recuperação 
judicial (item 5.1 “h” do Edital). CMP CLÍNICA MÉDICA 
PANCAS LTDA. – EPP não apresentou a seguinte documen-
tação: Certidão Negativa de falência ou recuperação judi-
cial (item 5.1 “h” do Edital); Registro das especialidades 
no conselho respectivo mais certidão de quitação junto ao 
mesmo (item 5.1 “j” do Edital); Faltou comprovante de 
inscrição no CNES dos profissionais e procedimentos (item 
5.1 “o” do Edital). VITOR F PEREIRA – ME não apresentou 
a seguinte documentação: Certidão Negativa Federal (item 
5.1 “e” do Edital); Títulos das especialidades registrados 
no conselho respectivo, bem como, certidão de quitação 
junto ao mesmo (item 5.1 “j” do Edital); Comprovante de 
inscrição no CNES (item 5.1 “o” do Edital). MAPON LTDA. 
– ME não apresentou a seguinte documentação: Registro 
Comercial / Alteração devidamente registrado na Junta 
Comercial (item 5.1 “b” do Edital). Prova de inscrição no 
Cadastro de contribuintes (item 5.1 “d” do Edital); Cer-
tidão Negativa Federal (item 5.1 “e” do Edital); Certidão 
Negativa Municipal (item 5.1 “f” do Edital); Certidão de 
Regularidade do FGTS (item 5.1 “g” do Edital); Certidão 
Negativa de falência ou recuperação judicial (item 5.1 “h” 
do Edital); Alvará de localização (item 5.1 “l” do Edital); 
Alvará Sanitário (item 5.1 “m” do Edital) e Comprovante 
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de inscrição no CNES (item 5.1 “o” do Edital). PRO VÍDEO 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA. não apresentou a seguin-
te documentação: Prova de inscrição no CNPJ (item 5.1 
“c” do Edital); Certidão em vigor, de Regularidade do FGTS 
(item 5.1 “g” do Edital); Registro do título (endoscopia) 
junto ao conselho respectivo mais certidão de quitação 
junto ao mesmo (item 5.1 “j” do Edital); Esta empresa 
enviou documentos do Senhor Luis Filipe Duarte da Silva 
(item 5.1 “j” do Edital). Os demais profissionais descritos 
na Declaração carecem de comprovação de títulos mais 
certidão de quitação no conselho respectivo. Faltou ainda, 
apresentar registros dos profissionais no CNES (item 5.1 
“o” do Edital). CLÍNICA UROLÓGICA DE COLATINA LTDA. 
– ME. não apresentou a seguinte documentação: Todos os 
anexo do item 5.1 “a” do Edital; Comprovante de inscrição 
no CNPJ (item 5.1 “c” do Edital); Prova de inscrição no 
Cadastro de contribuintes (item 5.1 “d” do Edital); De-
claração de responsabilidade técnica e todos os demais 
documentos exigidos no item 5.1 “j” do Edital; Alvará de 
localização (item 5.1 “l” do Edital); Alvará Sanitário (item 
5.1 “m” do Edital) e Comprovante de inscrição no CNES 
(item 5.1 “o” do Edital). A empresa IOFIS FISIOTERAPIA 
LTDA. – ME cumpriu com as exigências estabelecidas no 
Edital, tendo a CPL declarado que esta empresa está apta 
para contratação na forma da Lei. Considerando que esta 
é a última sessão para o Credenciamento nº 003/2017, a 
CPL decidiu por abrir o prazo até as 08h00min horas do dia 
27/09/2017 para que todas as empresas que já apresen-
taram documentação com pendências possam regularizar 
até a referida data. Nesta mesma data e horário serão ana-
lisadas as documentações apresentadas. Credenciamentos 
de novas empresas não serão aceitos pela CPL. Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a reunião, após a leitura e 
aprovação da ata, a qual vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação presentes ao ato.

João Batista Regattieri

Presidente da CPL

Ilson Edenes Stocco

Membro

Amilton José Trevizani

Membro

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ATO DE RATIFI-
CAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 100770

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 719/2017

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017

RECONHEÇO a inexigibilidade de licitação, com base legal 
no Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações posterio-
res e em consonância com o parecer jurídico acostado aos 

autos, referente a 5ª Sessão dia 20/09/2017, objetivando 
a prestação de serviços de saúde constantes nos apêndi-
ces de II que integram este instrumento, pela credenciada 
à população dos municípios consorciados do CIM NOROES-
TE, em observância ao Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Águia Branca/ES, 21 de setembro de 2017.

João Batista Regatieri

Presidente da CPL do CIM NOROESTE

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-
ÇÃO

PROCESSO Nº 719/2017

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2017

RATIFICO a inexigibilidade de licitação do credenciamen-
to por meio de Chamamento Público, com base legal no 
Caput do Art. 25 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores 
e em consonância com o parecer jurídico acostado aos au-
tos, referente a 5ª Sessão dia 20/09/2017, objetivando a 
prestação de serviços de saúde constantes nos apêndices 
de II que integram este instrumento, pela credenciada à 
população dos municípios consorciados do CIM NOROES-
TE, em observância ao Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Águia Branca/ES, 21 de setembro de 2017

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do CIM NOROESTE
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Afonso Cláudio

Prefeitura

DECRETO N° 419-2017
Publicação Nº 100710

DECRETO Nº 419/2017

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, ELIDA DO CARMO CARDO-
ZO, 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 22 de agosto 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 431-2017
Publicação Nº 100711

DECRETO Nº 431/2017

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, ALEXSANDRO LUDKE , apro-
vado em concurso público, para exercer o cargo de provi-
mento efetivo de Vigia , do Quadro Permanente do Serviço 
Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 22 de agosto 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 490-2017
Publicação Nº 100709

DECRETO Nº 490/2017

RETIFICA DECRETO.

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.

Considerando o erro de grafia no nome da candidata Sole-
ni dos Santos D’Oliveira Cruz , inscrição nº 1434, foi divul-
gada no resultado final com o nome de Soleni dos Santos 
de Oliveira Cruz , inscrição nº 1434.

R E S O L V E, retificar o Decreto nº. 427/2017, de 22 de 
agosto de 2017, que passam a ter a seguinte redação:

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, SOLENI DOS SANTOS D’OLI-
VEIRA CRUZ , aprovada em concurso público, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de Serviçal , Carreira I, do 
Quadro Permanente do Serviço Público Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 21 de setembro 
de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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IN 001-2017 ANEXO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES (2)
Publicação Nº 100692

 

  

 
 

ANEXO I 
 

 

 MATRIZ DE ENQUADRAMENTO 
  POTENCIAL POLUIDOR 

 Baixo  Médio  Alto 
 PORTE  Pequeno  I  I  II 

 Médio  I  II  III 
 Alto  II  III  IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
ANEXO II 

 
 

CÓD ATIVIDADE PORTE 
LIMITE PARÂMETRO 

PORTE 
P O T E N C I A L 
P O L U I D O R / 
DEGRADADOR 

P M G B / M / A 
1 EXTRAÇÃO MINERAL 

1.01 
Extração de rochas para produção 

de paralelepípedos e outros 
artefatos artesanais. (N) 

Todos Produção mensal 
(m³/mês) PM ≤ 200 200 < PM 

≤ 1.000 
PM > 
1.000 BAIXO 

1.02 
Extração de argila para produção 
de cerâmicas e outros produtos 

industriais/artesanais. (N) 
Todos Área útil (ha) AU ≤ 2 2 < AU ≤ 5 AU > 5 MÉDIO 

1.03 

Extração de feldspato e caulim 
para produção de cerâmicas e 

outros produtos 
industriais/artesanais. (N) 

Todos Área útil (ha) AU ≤ 2 2 < AU ≤ 5 AU > 5 MÉDIO 

1.04 

Extração de agregados da 
construção civil, tais como areia, 
argila, saibro, cascalho, quartzito 

friável e outros, exceto pedra 
britada. (N) 

Todos Área útil (ha) AU ≤ 5 5 < AU ≤ 
10 AU > 10 MÉDIO 

1.05 

Captação de água mineral/potável 
de mesa (fonte/surgência) para 
comercialização, associada ou 

não ao envase. (I) 

Todos - - Todos - MÉDIO 

1.06 Extração de areia em leito de rio. 
(N) Todos 

Índice = Área útil 
(ha) do(s) 
Porto(s) de 
Estocagem/ 

Carregamento x 
Volume (m³/mês) 

I ≤ 250 250 < I ≤ 
1.500 I > 1.500 MÉDIO 

2 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

2.01 

Unidades de resfriamento, 
refrigeração ou congelamento de 

vegetais, exceto produção 
artesanal (I) 

Todos - Todos - - BAIXO 

2.02 

Suinocultura (ciclo completo) 
sem lançamento de efluentes 

líquidos em corpo hídrico e/ou 
em cama sobreposta (N) 

Até 100 

Número de 
cabeças por ciclo 

(capacidade 
instalada) 

21 < NCC 
≤  100 - - MÉDIO 

2.03 

Suinocultura (exclusivo para 
produção de leitões / 

maternidade) sem lançamento de 
efluentes líquidos em corpo 

hídrico e/ou em cama sobreposta 
(N) 

Até 30 

Número de 
matrizes 

(capacidade 
instalada) 

NM ≤ 30 - - MÉDIO 

2.04 

Suinocultura (exclusivo para 
terminação) sem lançamento de 

efluentes líquidos em corpo 
hídrico e/ou em cama sobreposta 

(N) 

Até 100 

Número de 
cabeças por ciclo 

(capacidade 
instalada) 

11 < NCC 
≤   100 - - MÉDIO 

2.05 Incubatório de ovos/Produção de Todos Capacidade CMI ≤ 10.001 < CMI MÉDIO 
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pintos de 1 dia (N) máxima de 
incubação (em 

número de ovos) 

10.000 CMI ≤ 
100.000 

>100.001 

2.06 Avicultura (N) Todos 

Área de 
confinamento de 

aves (área de 
galpões 

construída, em 
m²). 

201 < 
ACA ≤ 
2.000 

2.001 < 
ACA ≤ 
12.000 

 

ACA 
>12.000 MÉDIO 

2.07 
Unidade de resfriamento / 

lavagem de aves vivas para 
transporte (N) 

Todos Área útil (m²) Todos - - MÉDIO 

2.08 

Criação de animais de pequeno 
porte confinados, em ambiente 

não aquático, exceto fauna 
silvestre (N) 

Todos 
Área de 

confinamento de 
animais (m²) 

101 < 
ACA ≤ 
2.000 

2.001 < 
ACA ≤ 
6.000 

ACA > 
6.000 MÉDIO 

2.09 

Criação de animais de médio ou 
grande porte confinados em 

ambiente não aquático, exceto 
fauna Silvestre (N) 

Todos Número máximo 
de cabeças 

NMC ≤ 
200 

 

201 < NMC 
≤ 3.500 

NMC 
>3.500 MÉDIO 

2.10 Secagem mecânica de grãos (N) Todos 

Capacidade 
instalada 

(Volume total 
dos secadores em 

litros) 

VT ≤ 
15.000 

15.001 < 
VT ≤ 

60.000 

CI > 
60.000 MÉDIO 

2.11 Pilagem de grãos (N) Todos 
Capacidade 

instalada (sacas 
∕horas) 

Todos - - BAIXO 

2.12 Despolpamento/descascamento 
de café, em via úmida (N) Até 3000 

Capacidade 
instalada (litros 

de café/h) 
CI ≤ 2.000 2.001 < CI 

≤ 3.000 - ALTO 

2.13 
Central de seleção, tratamento e 

embalagem de produtos vegetais; 
Packing House (N) 

Todos Área construída 
(m²) 

101 < AC 
≤ 600 

601 < AC ≤ 
1.500 

AC 
>1.500 MÉDIO 

2.14 Classificação de ovos (N) Todos Área construída 
(m²) Todos - - BAIXO 

3 INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS 

3.01 
Desdobramento de Rochas 

Ornamentais, quando exclusivo. 
(I) 

Todos 

Capacidade 
máxima de 
produção de 

chapas 
desdobradas 

(m²/mês) 

CMCD ≤ 
5.000 

5.000 < 
CMCD 

≤ 20.000 
CMCD > 
20.000 MÉDIO 

3.02 
Polimento de Rochas 

Ornamentais, quando exclusivo. 
(I) 

Todos 

Capacidade 
máxima de 
produção de 

chapas polidas 
(m²/mês) 

CMCP ≤ 
7.000 

7.000 < 
CMCP 

≤ 37.500 
CMCP > 
37.500 MÉDIO 

3.03 

Corte e 
Acabamento/Aparelhamento de 

Rochas Ornamentais e/ou 
polimento manual ou semi-

automático, quando exclusivos. 
(I) 

Todos - Todos - - MÉDIO 

3.04 Desdobramento e/ou polimento 
e/ou corte e aparelhamento de Todos Capacidade 

máxima de 
CMP ≤ 
5.000 

5.000 < 
CMP 

CMP > 
25.000 MÉDIO 
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rochas ornamentais, quando 
associados entre si. (I) 

produção, 
somando o 

produto de todas 
as fases 

(m²/mês) 

≤ 25.000 

3.05 
Fabricação de artigos de cerâmica 

refratária ou de utensílios 
sanitários e outros. (I) 

Todos 
Produção mensal 
em Número de 

peças 

PM ≤ 
100.000 

100.000 < 
PM 

≤ 300.000 
PM > 

300.000 MÉDIO 

3.06 
Fabricação de artigos para 

revestimento cerâmico (placas 
cerâmicas, porcelanato, etc.) (I) 

Todos Produção mensal 
(m²) 

PM ≤ 
165.000 

165.000 < 
PM ≤ 

660.000 

PM > 
660.000 MÉDIO 

3.07 
Fabricação de artigos de cerâmica 
vermelha (telhas, tijolos, lajotas, 

manilhas e afins). (I) 
Todos 

Produção mensal 
em Número 

máximo de peças 

PM ≤ 
600.000 

600.000 < 
PM 

≤ 1.000.000 
PM > 

1.000.000 MÉDIO 

3.08 Ensacamento de argila, areia e 
afins. (I) Todos - Todos - - BAIXO 

3.09 

Beneficiamento de rochas para 
produção de pedra britada, 

produtos siderúrgicos ou para 
outros usos industriais/agrícolas. 

(I) 

Todos Produção mensal 
(t/mês) 

PM ≤ 
20.000 

20.000 < 
PM 

≤ 50.000 

PM > 
50.000 MÉDIO 

3.10 
Beneficiamento de areia para usos 

diversos ou de rochas para 
produção de pedras decorativas. (I) 

Todos Produção mensal 
(t/mês) PM ≤ 200 

200 < PM 
≤ 

1.000 

PM > 
1.000 MÉDIO 

3.11 Limpeza de blocos de rochas 
ornamentais. (I) Todos - Todos - - BAIXO 

3.12 
Beneficiamento manual de rochas 
para produção de paralelepípedos e 

outros artefatos artesanais. (I) 
Todos - Todos - - BAIXO 

4 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

4.01 
Fabricação de concreto e afins, 
não incluindo a fabricação de 

cimento. (I) 

CMP ≤ 
2.500 

Capacidade 
Máxima de 
Produção 
(m³/mês) 

CMP ≤ 
1.000 

1.000 < 
CMP 

≤ 2.500 
- MÉDIO 

4.02 Usina de produção de asfalto a 
frio. (I) Todos 

Capacidade de 
produção dos 
equipamentos 

(t/h) 

CPE ≤ 40 
40 < CPE 

≤ 
120 

CPE > 
120 MÉDIO 

4.03 Usina de produção de asfalto a 
quente. (I) CPE ≤ 80 

Capacidade de 
produção dos 
equipamentos 

(t/h) 

CPE ≤ 80 - - MÉDIO 

5 INDÚSTRIA METALMECÂNICA 

5.01 

Fabricação de chapas lisas ou 
corrugadas, bobinas, tiras e fitas, 
perfis, barras redondas, chatas ou 

quadradas, vergalhões, tubos e 
fios, de metais e ligas ferrosas e 
não ferrosas, a quente ou a frio, 

desde que sem tratamento 
químico superficial e/ou 

galvanotécnico. (I) 

CMP 
≤ 25.000 

Capacidade 
Máxima de 

Produção (t/mês) 

CMP ≤ 
5.000 

5.000 < 
CMP 

≤ 25.000 
- MÉDIO 

5.02 Relaminação de metais e ligas 
não-ferrosos. (I) 

CMP ≤ 
500 

Capacidade 
Máxima de 

Produção (t/mês) 

CMP ≤ 
100 

100 < CMP 
≤ 

500 
- MÉDIO 

5.03 Produção de soldas e anodos. (I) CMP ≤ Capacidade CMP ≤ 2 2 < CMP ≤ - MÉDIO 
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10 Máxima de 
Produção (t/mês) 

10 

5.04 
Metalurgia do pó, inclusive peças 

moldadas (ferramentas de 
usinagem e outras). (I) 

CMP ≤ 5 
Capacidade 
Máxima de 

Produção (t/mês) 
CMP < 1 1 ≤ CMP ≤ 

5 - MÉDIO 

5.05 

Fabricação e/ou manutenção de 
estruturas metálicas e/ou artefatos 

de metais ou ligas ferrosas, ou 
não-ferrosas, laminados, 

extrudados, trefilados, inclusive 
móveis, máquinas, aparelhos, 

peças, acessórios, tanques, 
reservatórios  e  outros  

recipientes metálicos  de  
caldeiraria,  sem  pintura  por 

aspersão, tratamento superficial 
químico, termoquímico, 

galvanotécnico e jateamento. (I) 

Todos 

Capacidade 
Máxima De 

Processamento 
(t/mês) 

CP ≤ 1 1 < CP ≤ 5 CP > 5 BAIXO 

5.06 

Fabricação e/ou manutenção de 
estruturas Metálicas e/ou 

artefatos de metais ou ligas 
ferrosas, ou não ferrosas,  

laminados, extrudados, trefilados, 
inclusive móveis, máquinas, 
aparelhos, peças, acessórios, 

tanques,  reservatórios  e  outros  
recipientes Metálicos de 

caldeiraria, com pintura por  
aspersão e/ou  jateamento,  e  
sem tratamento superficial 

químico, termoquímico, 
galvanotécnico. (I) 

Todos 
Capacidade 
Máxima De 

Produção (t/mês) 
CMP ≤ 1 1 < CMP ≤ 

5 CMP > 5 MÉDIO 

5.07 

Reparação, retífica, lanternagem 
e/ou manutenção de máquinas, 

aparelhos e equipamentos 
mecânicos diversos, inclusive 

motores automotivos, sem pintura 
por aspersão, incluindo oficinas 

mecânicas. (I) 

Todos Área útil (ha) AU ≤ 0,1 0,1 < AU ≤ 
0,5 AU > 0,5 BAIXO 

5.08 

Reparação, retífica, lanternagem 
e/ou manutenção de máquinas, 

aparelhos e equipamentos 
mecânicos diversos, inclusive 

motores automotivos, com pintura 
por aspersão, incluindo oficinas 

mecânicas. (I) 

Todos Área útil (ha)  AU ≤ 0,05 
0,05 < AU 

≤ 
0,3 

AU > 0,3 MÉDIO 

5.09 
Fabricação de Placas e Tarjetas 

Refletivas para veículos 
automotivos. (I) 

Todos - Todos - - BAIXO 

5.10 Serralheria (somente corte). 
(I) Todos Área Útil (m2) AU > 200 - - BAIXO 

6 INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE 
COMUNICAÇÃO 

6.01 
Fabricação e/ou montagem de 

material elétrico (peças, 
geradores, motores e outros). (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 
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quando houver. 

6.02 

Fabricação e/ou Montagem de 
máquinas, aparelhos e 

equipamentos para comunicação e 
informática. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver. 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 I > 1 MÉDIO 

7 INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE 

7.01 

Estaleiros Artesanais, 
contemplando fabricação, 
montagem, reparação e/ou 

manutenção de embarcações e 
estruturas flutuantes, 

exclusivamente de madeira. (I) 

AT ≤ 0,5 Área total (ha) AT ≤ 0,05 
0,05 < AT 

≤ 
0,5 

- BAIXO 

7.02 

Estaleiros Náuticos, 
contemplando fabricação, 
montagem, reparação e/ou 

manutenção de embarcações e 
estruturas flutuantes, que utilizam 

fibra. (I) 

AT ≤ 0,5 Área total (ha) AT ≤ 0,05 
0,05 < AT 

≤ 
0,5 

- MÉDIO 

7.03 
Fabricação e/ou Montagem de 

meios de transporte rodoviário e 
aeroviário. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - ALTO 

8 INDÚSTRIA DE MADEIRA E MOBILIÁRIO 

8.01 

Serraria e/ou Fabricação de 
artefatos e estruturas de madeira, 

bambu, vime, junco, xaxim, 
palha trançada ou cortiça e afins, 
sem pintura e/ou outras proteções 
superficiais (ferramentas, móveis, 

chapas  e  placas  de madeira 
compensada ou prensada, 

revestidas ou não com material 
plástico, entre outros), exceto 

para aplicação rural. (I) 

Todos 

Volume mensal 
de madeira a ser 
serrada (m³/mês) 

 

VMP ≤ 50 50 < VMP 
≤ 500 

VMP > 
500 MÉDIO 

8.02 

Serraria e/ou Fabricação de 
artefatos e estruturas de madeira, 

bambu, vime, junco, xaxim, 
palha trançada ou cortiça e afins, 
com pintura e/ou outras proteções 
superficiais (ferramentas, móveis, 

chapas e placas de madeira 
compensada ou prensada, 

revestidas ou não com material 
plástico, entre outros), exceto para 

aplicação rural. (I) 

Todos 
Volume mensal 
de madeira a ser 
serrada (m³/mês) 

VMP ≤ 20 
20 < VMP 

≤ 
200 

VMP > 
200 MÉDIO 

8.03 Fabricação de artigos de 
colchoaria e estofados. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 I > 1 BAIXO 

8.04 

Tratamento térmico de 
embalagens de madeira, sem uso 

de produtos químicos ou 
orgânicos. (I) 

Todos - Todos - - BAIXO 

8.05 Serraria (somente desdobra de 
madeira) (N) Todos 

Volume mensal 
de madeira a ser 
serrada (m³/mês) 

21 < 
VMMS ≤ 

150 

151 < 
VMMS ≤ 

500 

VMMS > 
500 MÉDIO 
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8.06 
Fabricação de caixas de madeira 
para uso agropecuário e paletes 

(N) 
Todos 

Volume mensal 
de madeira a ser 

processada 
(m³/mês) 

21 < 
VMMS ≤ 

150 

151 < 
VMMS ≤ 

500 

VMMP > 
500 MÉDIO 

9 INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL 

9.01 

Fabricação e/ou corte de 
embalagens e/ou artefatos de 

papel ou papelão, inclusive com 
impressão e/ou plastificação. (I) 

Todos 

Índice (I) = Área 
construída + área 

de estocagem, 
quando houver 

(ha) 

- I > 0,03 - BAIXO 

10 INDÚSTRIA DE BORRACHA 

10.01 

Recondicionamento de pneus com 
vulcanização a frio ou a quente 
(autoclave), com uso exclusivo 
de energia elétrica ou gás. (I) 

CMP ≤ 
5.000 

Capacidade 
máxima de 
produção 

(unidades/mês) 

CMP ≤ 
1.000 

1.000 < 
CMP 

≤ 5.000 
- MÉDIO 

10.02 

Recondicionamento de pneus com 
vulcanização a frio ou a quente 

(autoclave), com queima de lenha 
ou combustíveis líquidos. (I) 

CMP ≤ 
2.000 

Capacidade 
máxima de 
produção 

(unidades/mês) 

CMP ≤ 
500 

500 < CMP 
≤ 

2.000 
- MÉDIO 

10.03 

Fabricação de artefatos de 
borracha e espuma de borracha 

(peças e acessórios para veículos, 
máquinas e aparelhos, correias, 
canos, tubos, artigos para uso 
doméstico, galochas, botas e 

outros), bem como 
reaproveitamento de artefatos 

deste material. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 

10.04 
Beneficiamento de borracha 

natural, sem produção de 
artefatos deste material. (N) 

Todos 

I = área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver. 

Todos - - MÉDIO 

11 INDÚSTRIA QUÍMICA 

11.01 
Fabricação de resinas, fibras e 
fios artificiais e sintéticos e de 
borracha e látex sintéticos. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

11.02 Fabricação de corantes e 
pigmentos. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

11.03 

Produção de óleos, gorduras e 
ceras vegetais e animais em 
bruto, de óleos de essências 

vegetais, e outros produtos de 
destilação da madeira - exceto 

refino de produtos alimentares ou 
para produção de combustíveis. 

(I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

11.04 
Fabricação de concentrados 

aromáticos naturais, artificiais e 
sintéticos - inclusive mescla. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 
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quando houver 

11.05 Fabricação de sabão, detergentes 
e glicerina (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

11.06 
Fracionamento, embalagem e 

estocagem de produtos químicos 
e de limpeza. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,5 I > 0,5 - MÉDIO 

11.07 Fabricação de produtos de 
perfumaria/ cosméticos. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

11.08 

Fabricação/Industrialização de 
produtos derivados de 

poliestireno expansível (isopor). 
(I) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

11.09 

Curtimento e outras preparações 
de couro e peles, sem uso de 
produtos químicos (uso de 

extratos vegetais, salga e outros). 
(I) 

CMP ≤ 
100.000 

Capacidade 
máxima de 
produção 

(peças/mês) 

CMP ≤ 
10.000 

10.000 < 
CMP ≤ 
100.000 

- MÉDIO 

12 INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS 

12.01 

Fabricação de artigos de material 
plástico para usos industriais, 

comerciais e/ou domésticos, com 
ou sem impressão, sem 

realização de processo de 
reciclagem.(I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 

13 INDÚSTRIA TÊXTIL 

13.01 
Beneficiamento, fiação e 

tecelagem de fibras têxteis, sem 
tingimento. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 I > 1 MÉDIO 

13.02 
Beneficiamento, fiação e 

tecelagem de fibras têxteis, com 
tingimento. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - ALTO 

13.03 
Fabricação de cordas, cordões e 

cabos de fibras têxteis e 
sintéticas. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 

3.04 

Fabricação de estopa, materiais 
para estofos e recuperação de 

resíduos têxteis,  sem estamparia 
e/ou tintura. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem 

(ha),quando 
houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 1 I > 1 BAIXO 

13.05 
Fabricação de estopa, materiais 
para estofos e recuperação de 

resíduos têxteis,  com estamparia 
Todos Índice = Área 

construída (ha) I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 1 I > 1 MÉDIO 
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e/ou tintura. (I) 

13.06 
Fabricação de artigos de 

passamanaria, fitas, filós, rendas 
e bordados. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 I > 1 BAIXO 

13.07 
Fabricação de artefatos têxteis 

não especificados, com 
estamparia e/ou tintura. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - ALTO 

14 INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO E ARTEFATOS DE TECIDOS, COUROS E PELES 

14.01 
Customização, com lixamento e 
descoloração, sem geração de 

efluente. (I) 
Todos - Todos - - BAIXO 

14.02 

Confecções de roupas e artefatos, 
em tecido, de cama, mesa e 

banho, sem tingimento, 
estamparia e/ou utilização de 

produtos químicos. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I > 0,05 - - BAIXO 

14.03 

Confecções de roupas e artefatos, 
em tecido, de cama, mesa e 

banho, com tingimento, 
estamparia e/ou utilização 

produtos químicos. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

14.04 

Lavanderia industrial com 
tingimento, amaciamento e/ou 
outros acabamentos em roupas, 

peças do vestuário e artefatos 
diversos de tecidos. (I) 

NUP ≤ 
2.000 

Número de 
unidades 

processadas 
(unidades/dia) 

NUP ≤ 
2.000 - - ALTO 

14.05 

Lavanderia comercial de artigos 
de vestuário, cama, mesa e 

banho, exceto artigos 
hospitalares, sem tingimento de 

peças. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

14.06 

Lavanderia comercial de artigos 
de vestuário, cama, mesa e banho, 

com lavagem de artigos de 
serviços de saúde, sem 
tingimento de peças. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I≤ 
0,3 - MÉDIO 

14.07 

Fabricação de artigos diversos de 
couros, peles e materiais 

sintéticos, sem curtimento e/ou 
tingimento e/ou tratamento de 

superfície. (I) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

14.08 

Fabricação de artigos diversos de 
couros, peles e materiais 

sintéticos, com curtimento e/ou 
tingimento e/ou tratamento de 

superfície. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

15 INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

15.01 Torrefação e/ou moagem de café 
e outros grãos. (I) Todos 

Capacidade 
máxima de 

processamento 
(ton/d) 

CP ≤ 2 2 < CP ≤ 5 CP > 5 MÉDIO 
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15.02 

Fabricação de balas, caramelos, 
pastilhas, drops, bombons, 

chocolates, gomas de mascar e 
afins, exceto produção artesanal. 

(I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

0,03 < I ≤ 
0,1 

0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.03 

Entreposto e envase de mel, 
associado ou não à produção de 

balas e doces deste produto, 
exceto produção artesanal. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- I > 0,05 - MÉDIO 

15.04 

Fabricação de doces, refeições 
conservadas, conservas de frutas, 
legumes e outros vegetais, exceto 

produção artesanal. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.05 Preparação de sal de cozinha. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.06 

Refino e preparação de óleos e 
gorduras vegetais, produção de 

manteiga de cacau e gorduras de 
origem animal destinadas à 

alimentação. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

15.07 Fabricação de vinagre. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.08 

Industrialização do leite 
(incluindo beneficiamento, 

pasteurização e produção de leite 
em pó), com queijaria. (I) 

CP ≤ 
30.000 

Capacidade 
máxima de 

processamento 
(litros/dia) 

CP ≤ 
30.000 - - ALTO 

15.09 

Industrialização do leite 
(incluindo beneficiamento, 

pasteurização e produção de leite 
em pó), sem queijaria. (I) 

CP ≤ 
60.000 

Capacidade 
máxima de 

processamento 
(litros/dia) 

CP ≤ 
20.000 

20.000 < 
CP 

≤ 60.000 
- MÉDIO 

15.10 
Fabricação de massas alimentícias 

e biscoitos, exceto produção 
artesanal. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

0,03 < I ≤ 
0,1 

0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.11 Fabricação de polpa de frutas, 
exceto produção artesanal. (I) FP ≤ 50 

Quantidade 
máxima de fruta 

processada 
(t/dia) 

FP ≤ 5 5 < FP ≤ 50 - ALTO 

15.12 Fabricação de fermentos e 
leveduras. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.13 Industrialização/Beneficiamento 
de pescado. (I) 

CMP ≤ 
6.000 

Capacidade 
máxima de 

processamento 
(kg/dia) 

CMP ≤ 
3.000 

3.000 < 
CMP 

≤ 6.000 
- MÉDIO 

15.14 
Açougues e/ou peixarias, quando 
não localizados em área urbana 

consolidada. (N) 
Todos - Todos - - MÉDIO 

15.15 
Abatedouro de frango e outros 

animais de pequeno porte, exceto 
animais silvestres. (I) 

CA ≤ 
50.000 

Capacidade 
máxima de abate 

(animais/dia) 
CA ≤ 200 

200 < CA 
≤ 

50.000 
- MÉDIO 

15.16 Abatedouro de suínos, ovinos e 
outros animais de médio porte. (I) CA ≤ 80 

Capacidade 
máxima de abate 

(animais/dia) 
CA ≤ 80 - - ALTO 
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15.17 Abatedouro de bovinos e outros 
animais de grande porte. (I) CA ≤ 40 

Capacidade 
máxima de abate 

(animais/dia) 
CA ≤ 40 - - ALTO 

15.18 
Abatedouros mistos de bovinos e 
suínos e outros animais de médio 

e grande porte. (I) 
CA ≤ 80 

Capacidade 
máxima de 

abates = 
(Número 

máximo de 
animais de 

grande porte 
abatidos/dia x 3) 

+ número 
máximo de 
animais de 
médio porte 
abatidos/dia 

CA ≤ 80 - - ALTO 

15.19 Frigoríficos sem abate. (I) Todos - Todos - - MÉDIO 

15.20 

Industrialização de carne, 
incluindo desossa e charqueada; 
produção de embutidos e outros 
produtos alimentares de origem 

animal. (I) 

CMP ≤ 
100 

Capacidade 
máxima de 

produção (t/mês) 
CMP ≤ 10 10 < CMP 

≤ 100 - MÉDIO 

15.21 Fabricação de temperos e 
condimentos. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.22 

Supermercados e hipermercados 
com atividades de corte e limpeza 
de carnes, pescados e semelhantes 
(com açougue, peixaria e outros), 
não localizados em área urbana 

consolidada. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

Todos - - MÉDIO 

15.23 
Fabricação de sorvetes, tortas 

geladas e afins, exceto produção 
artesanal. (I) 

CMP ≤ 
100 

Capacidade 
máxima de 

produção (t/mês) 
CMP ≤ 20 

20 < CMP 
≤ 

100 
- MÉDIO 

15.24 Produção artesanal de alimentos e 
bebidas (N) Todos Área construída 

(m²) 
76 < AC ≤ 

200 
201 < AC 

≤ 400 AC > 400 MÉDIO 

15.25 
Resfriamento e distribuição de 
leite, sem beneficiamento de 

qualquer natureza. (N) 
Todos 

Capacidade de 
armazenamento 

(litros) 

1501 < 
CA ≤ 
5.000 

5.001 < 
CA ≤ 

40.000 

CA > 
40.000 MÉDIO 

15.26 

Fabricação de rações balanceadas 
e de alimentos preparados para 
animais, sem cozimento e/ou 

digestão (apenas mistura). (N) 

Todos 
Capacidade 
máxima de 

produção (t/mês) 

31 < CMP 
≤ 100 

101 < CMP 
≤ 1.000 

CMP > 
1.000 MÉDIO 

15.27 Fabricação de fécula, amido e 
seus derivados (N) Todos Área construída 

(m²) AC ≤ 200 201 < AC 
≤  1.000 

AC > 
1.000 MÉDIO 

16 INDÚSTRIA DE BEBIDAS 

16.01 

Padronização e envase, sem 
produção, de bebidas em geral, 

alcoólicas ou não, exceto 
aguardente e água de coco. (I) 

CA ≤ 
120.000 

Capacidade 
máxima de 

armazenamento 
(litros) 

CA ≤ 
15.000 

15.000 < 
CA 

≤ 120.000 
- MÉDIO 

16.02 Preparação e envase de água de 
coco. (I) 

PD ≤ 
30.000 

Produção 
máxima diária 

(litros/dia) 

PD ≤ 
5.000 

5.000 < PD 
≤ 30.000 - MÉDIO 

16.03 

Fabricação de vinhos, licores e 
outras bebidas Alcoólicas 

semelhantes, exceto aguardentes, 
cervejas, chopes e maltes, exceto 

artesanal. (I) 

PD ≤ 
25.000 

Produção 
máxima diária 

(litros/dia) 

PD ≤ 
1.000 

1.000 < PD 
≤ 25.000 - ALTO 

16.04 Fabricação de cervejas, chopes e 
maltes, exceto artesanal. (I) 

PD ≤ 
25.000 

Produção 
máxima diária 

PD ≤ 
25.000 

25.000 < 
PD - ALTO 
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(litros/dia) ≤ 250.000 

16.05 Fabricação de sucos. (I) PD ≤ 
10.000 

Produção 
máxima diária 

(litros/dia) 

PD ≤ 
10.000 - - ALTO 

16. 
06 

Fabricação de refrigerantes e 
outras bebidas não alcoólicas, 

exceto sucos. (I) 

PD ≤ 
25.000 

Produção 
máxima diária 

(litros/dia) 

PD ≤ 
25.000 - - ALTO 

16. 
07 

Padronização e envase de 
aguardente (sem produção) (N) Todos 

Capacidade 
Máxima de 

armazenamento 
(litros) 

Todos - - BAIXO 

17 INDÚSTRIAS DIVERSAS 

17.01 

Fabricação de peças, ornatos, 
estruturas e pré-moldados de 
cimento, gesso e de lama do 
beneficiamento de rochas 

ornamentais. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem 

(ha),quando 
houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 BAIXO 

17.02 Fabricação e elaboração de 
vidros e cristais. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 I > 0,3 MÉDIO 

17.03 
Corte e acabamento de vidros, 

sem fabricação e/ou elaboração. 
(I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- I > 0,05 - MÉDIO 

17.04 

Fabricação e elaboração de 
produtos diversos de minerais 

não metálicos (abrasivos, lixas, 
esmeril e outros). (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

17.05 
Fabricação de peças, artefatos e 

estruturas utilizando fibra de 
vidro e resina. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem 

(ha),quando 
houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

17.06 Gráficas e editoras. (I) Todos Área útil (ha) AU > 0,05 - - MÉDIO 

17.07 
Fabricação de instrumentos 

musicais, exceto de madeira, e 
fitas magnéticas. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 BAIXO 

17.08 Fabricação de aparelhos 
ortopédicos. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

17.09 Fabricação de instrumentos de 
precisão não elétricos. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem 

(ha),quando 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 
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houver 

17.10 
Fabricação de aparelhos para uso 
médico, odontológico e cirúrgico. 

(I) 
Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 I > 0,3 MÉDIO 

17.11 Fabricação de artigos esportivos. 
(I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

17.12 
Fabricação de artigos de 

joalheria, bijuteria, ourivesaria e 
lapidação. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 I > 0,3 MÉDIO 

17.13 

Fabricação de pincéis, vassouras, 
escovas e semelhantes, inclusive 

com reaproveitamento de 
materiais. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- Todos - BAIXO 

17.14 
Fabricação de produtos 

descartáveis de higiene pessoal. 
(I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

17.15 

Beneficiamento e embalagem de 
produtos fitoterápicos naturais, 

inclusive medicamentos e 
suplementos alimentares. (I) 

Todos 

Índice (I) = (área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver) 

I > 0,03 - - MÉDIO 

17.16 

Preparação de fumo, fabricação 
de cigarros, charutos e cigarrilhas 
e outras atividades de elaboração 

do tabaco. (I) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem 

(ha),quando 
houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

17.17 Fabricação de velas de cera e 
parafina. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

18 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

18.01 
Loteamento predominantemente 

residencial ou para unidades 
habitacionais populares. (N) 

I ≤ 3.000 

Índice = Número 
de lotes x 

Número de lotes 
x Área total (ha) 

/ 1000 

I ≤ 300 300 < I ≤ 
3.000 - MÉDIO 

18.02 Condomínios Horizontais. (N) I ≤ 3.000 

Índice = Número 
de frações ideais 

x Número de 
frações ideais x 
Área total (ha) / 

1000 

I ≤ 300 300 < I ≤ 
3.000 - MÉDIO 
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18.03 

Parcelamento do solo para fins 
urbanos exclusivamente sob a 

forma de desmembramento. Não 
inclui loteamento. (N) 

Todos - Todos - - BAIXO 

18.04 

Unidades habitacionais populares 
em loteamentos consolidados ou 

já licenciados. (N) 
 

Todos Unidades 
habitacionais UH ≤ 300 UH > 300  - MÉDIO 

18.05 Condomínios ou conjuntos 
habitacionais verticais. (N) I ≤ 3.000 

Índice = Número 
de unidades x 

Número de 
unidades x Área 

I ≤ 300 300 < I ≤ 
3.000 - MÉDIO 

18.06 

Terraplenagem (corte e aterro) 
quando vinculada à atividade não 

sujeita ao licenciamento 
ambiental (exceto para a 

terraplenagem executada no 
interior da propriedade rural e 

com objetivo agropecuário, 
inclusive carreadores). (N) 

Todos Área 
terraplanada (ha) AT ≤ 0,5 0,5 < AT ≤ 

3 AT > 3 MÉDIO 

18.07 Loteamentos Industriais. (N) ATO ≤ 
20 Área total (ha) ATO ≤ 20 - - ALTO 

18.08 Loteamentos ou distritos 
empresariais. (N) 

ATO ≤ 
20 Área total (ha) ATO ≤ 20 - - MÉDIO 

18.09 

Empreendimentos desportivos, 
turísticos, recreativos ou de lazer, 

públicos ou privados (praças, 
campos de futebol, quadras, 

ginásios, parque aquático, haras,  
clubes,  complexos esportivos ou 
de lazer em geral, entre outros). 

(N) 

AU ≤ 10 Área útil (ha) AU ≤ 1 1 < AU ≤ 
10 - MÉDIO 

18.10 Projetos de Assentamento de 
Reforma Agrária (N) NF ≤ 50 Número de 

Famílias NF ≤ 50 - - MÉDIO 

18.11 

Projetos de urbanização inseridos 
em programas de regularização 
fundiária (conjunto de obras de 
casas populares, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água, 
drenagem, contenção de encostas, 

equipamentos comunitários de 
uso público, recomposição de 

vegetação e outros). (N) 

AA ≤ 5 Área de 
abrangência (ha) AA ≤ 1 1 < AA ≤ 5 - MÉDIO 

18.12 

Empreendimentos de hospedagem 
(pousadas, casas de repouso, 

centros de reabilitação, hotéis e 
motéis) instalados em área rural. 

(N) 
Todos 

Índice = Número 
de leitos x Área 

útil (ha) 
I ≤ 50 50 < I ≤ 

100 I > 100 MÉDIO 

18.13 Cemitérios horizontais 
(cemitérios parques). (N) 

NJ ≤ 
3.000 

Número de 
jazigos NJ ≤ 500 500 < NJ ≤ 

3.000 - MÉDIO 

18.14 Cemitérios verticais. (N) NL ≤ 
5.000 

Número de 
lóculos NL ≤ 500 

500 < NL 
≤ 

5.000 
- MÉDIO 

18.15 

Terraplenagem (corte e aterro) 
quando não vinculada à atividade 

sujeita ao licenciamento 
ambiental (exclusivo para a 
terraplenagem executada no 

Todos Movimentação 
de solo (m²) 

MS ≤ 
2.000 

2001 < MS 
≤ 10.000 

MS > 
10.000 MÉDIO 
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interior da propriedade rural e 
com objetivo agropecuário, 
inclusive carreadores) (N) 

19 ENERGIA 

19.01 
Envasamento e industrialização 

de gás.  
(I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 

19.02 
Implantação de Linhas de 

Transmissão de energia elétrica. 
(N) 

Todos Tensão (kV) T ≤ 138 
138 < T ≤ 

230 
 

T > 230 MÉDIO 

19.03 
Usina de geração de energia solar 

fotovoltaica (N) 
 

AIN ≤ 50 Área de 
intervenção (ha) AIN ≤ 50 - - BAIXO 

19.04 Implantação de Subestação de 
energia elétrica. (N) Todos Área de 

intervenção (ha) AIN ≤ 1 1 < AIN ≤ 
1,3 AIN > 1,3 BAIXO 

20 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

20.01 

Triagem, desmontagem e/ou 
armazenamento temporário de 
resíduos sólidos reutilizáveis e/ 

ou recicláveis não perigosos. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 BAIXO 

20.02 

Triagem, desmontagem e/ou 
armazenamento temporário de 

resíduos sólidos Classe I 
(incluindo ferro velho). (N) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,5 - MÉDIO 

20.03 

Armazenamento, reciclagem e/ou 
comércio de óleo de origem 

vegetal usado, sem 
beneficiamento. (N) 

CA ≤ 
15.000 

Capacidade total 
de 

armazenamento 
CA (m³) 

CA ≤ 
15.000 - - BAIXO 

20.04 
Reciclagem e/ou recuperação de 

resíduos sólidos triados, não 
perigosos.(I) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

20.05 

Compostagem, exceto resíduos 
orgânicos de atividades 
agrosilvopastoris. (N) 

 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

20.06 

Disposição de rejeitos/estéreis 
provenientes da extração de 

rochas, exceto lama do 
beneficiamento de rochas 
ornamentais (LBRO). (N) 

Todos Área Útil (ha) AU ≤ 0,1 0,1 < AU ≤ 
0,3 AU > 0,3 BAIXO 

20.07 

Transbordo de resíduos sólidos 
urbanos e rejeitos oriundos de 
manejo e limpeza pública de 
resíduos sólidos urbanos e/ou 

demais resíduos não perigosos, 
Classes IIA e IIB. (N) 

QRR ≤ 
30 

Quantidade de 
resíduos 

recebida (t/dia) 
QRR ≤ 30 - - MÉDIO 

20.08 Transbordo triagem e 
armazenamento temporário de Todos - Todos - - BAIXO 
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resíduos da construção civil ou 
resíduos volumosos. (N) 

20.09 
Aterro de resíduos sólidos e 

rejeitos oriundos de atividades de 
construção civil - Classe A. (I) 

CA ≤ 
10.000 

Capacidade de 
Armazenamento 

(m³) 

CA ≤ 
10.000 - - BAIXO 

20.10 Posto e central de recebimento de 
embalagens de agrotóxicos (N) Todos Área construída 

(m²) Todos - - BAIXO 

20.11 

Compostagem de resíduos 
orgânicos provenientes 

exclusivamente de atividades 
agropecuárias. (N) 

Todos Área Útil (m²) 
 AU ≤ 0,2 0,2 < AU ≤ 

0,5 AU > 0,5 MÉDIO 

21 OBRAS E ESTRUTURAS DIVERSAS 

21.01 

Microdrenagem (Redes de 
drenagem de águas pluviais com 
diâmetro de tubulação requerido 

menor que 1.000 mm e seus 
dispositivos de drenagem), sem 
necessidade de intervenção em 

corpos hídricos (dragagens, 
canalização e/ou retificações, 

dentre outros). Não inclui canais 
de drenagem. (N) 

Todos - Todos - - BAIXO 

21.02 

Urbanização em margens de 
corpos hídricos interiores 

(lagunares, lacustres, fluviais e 
em reservatórios). (N) 

Todos Área de 
intervenção (ha) AIN ≤ 1 1 < AIN ≤ 

10 AIN > 10 MÉDIO 

21.03 Urbanização de orlas (marítimas e 
estuarinas). (N) Todos Área de 

intervenção (ha) - 1 < AIN ≤ 
10 AIN > 10 ALTO 

21.04 

Atracadouro, ancoradouro, píeres 
e trapiches, sem realização de 

obras de dragagem, aterros, 
enrocamento e/ou quebra-mar. 

(N) 

NE ≤ 5 

Capacidade de 
atracação/ 

ancoragem em 
Número de 

embarcações 

- NE ≤ 5 - MÉDIO 

21.05 Rampa para lançamento de 
barcos. (N) Todos - Todos - - MÉDIO 

21.06 

Restauração, reabilitação e/ou 
melhoramento de estradas ou 

rodovias municipais e vicinais. 
(N) 

Todos Extensão da via 
(km) EV ≤ 30 30 < EV ≤ 

80 EV > 80 MÉDIO 

21.07 
Pavimentação de estradas e 

rodovias municipais e vicinais. 
(N) 

Todos Extensão da via 
(km) EV ≤ 5 5 < EV ≤ 

20 EV > 20 MÉDIO 

21.08 
Implantação de obras de arte 

corrente em estradas e rodovias 
municipais e vicinais. (N) 

Todos 
Largura do 

corpo hídrico 
(m) 

LC ≤ 5 5 < LC ≤ 
10 LC > 10 MÉDIO 

21.09 Implantação de obras de arte 
especiais. (N) CE ≤ 30 Comprimento da 

estrutura (m) CE ≤ 30 - - MÉDIO 

21.10 Estabelecimentos prisionais e 
semelhantes. (N) Todos 

Capacidade 
Projetada 

(Número de 
pessoas) 

CPR ≤ 
150 

150 < CPR 
≤ 

450 

CPR > 
450 MÉDIO 

22 ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM 

22.01 
Terminal de recebimento, 

armazenamento e expedição de 
combustíveis líquidos (gasolina, 

CA ≤ 
15.000 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 

CA ≤ 
15.000 - - ALTO 
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álcool, diesel e semelhantes). (N) 

22.02 

Terminal de armazenamento de 
gás, sem envasamento e/ou 

processamento, não associado à 
atividade portuária. (N) 

I ≤ 0,1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,1 - - MÉDIO 

22.03 

Armazenamento e/ou depósito de 
produtos químicos e/ou perigosos 
fracionados (em recipiente com 

capacidade máxima de 200 litros 
e/ou quilos), exceto agrotóxicos e 

afins. (N) 

I ≤ 0,1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,1 - - MÉDIO 

22.04 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito exclusivo de produtos 

extrativos de origem mineral em 
bruto. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 3 3 < I ≤ 5 I > 5 MÉDIO 

22.05 
Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito exclusivo para blocos de 

rochas ornamentais. (N) 
Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 3 3 < I ≤ 5 I > 5 MÉDIO 

22.06 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito exclusivo para grãos e 
outros produtos alimentícios, 

associado ou não à classificação 
(rebeneficiamento), incluindo 

frigorificados. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 1 1 < I ≤ 3 I > 3 MÉDIO 

22.07 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais, em 
área/galpão aberto e/ou fechado 

(exceto produtos/resíduos 
químicos e/ou perigosos e/ou 

alimentícios e/ou combustíveis), e 
materiais não considerados em 

enquadramento específico, 
inclusive para armazenamento e 

ensacamento de carvão, com 
atividades de manutenção e/ou 
lavagem de equipamentos e/ou 
unidade de abastecimento de 

veículos. (N) 

I ≤ 3 
Índice = Área 

construída (ha) 
+ Área de 

estocagem (ha) 
I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 3 - MÉDIO 

22.08 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais, em 

galpão fechado (exceto 
produtos/resíduos químicos e/ou 
perigosos e/ ou alimentícios e/ou 

combustíveis), e materiais não 
considerados em enquadramento 

específico, inclusive para 
armazenamento e ensacamento 
de carvão, sem atividades de 

manutenção, lavagem de 
equipamentos e unidade de 

abastecimento de veículos. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 1 1 < I ≤ 5 I > 5 BAIXO 

22.09 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais, em 
área aberta e/ou mista - galpão 
fechado + área aberta, (exceto 

produtos/resíduos químicos e/ou 
perigosos e/ ou alimentícios e/ou 

combustíveis), e materiais não 
considerados em outro 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 1 0,1 < I ≤ 1 I > 1 BAIXO 
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enquadramento específico, 
Incluindo ensacamento de carvão, 
e armazenamento de areia, brita e 

outros materiais de construção 
civil, sem atividades de 

manutenção, lavagem de 
equipamentos e unidade de 

abastecimento de veículos. (N) 

22.10 
Armazenamento de produtos 

domissanitários e/ou de 
fumigação e/ou de expurgo. (N) 

Todos - Todos - - MÉDIO 

23 SERVIÇOS DE SAÚDE E ÁREAS AFINS 

23.01 Hospital. (N) NLE ≤ 
200 

Número de leitos NLE ≤ 100 
100 < NLE 

≤ 
200 

- ALTO 

23.02 
Laboratório de análises clínicas, 

patológicas, microbiológicas e/ou 
de biologia molecular. (N) 

Todos - Todos - - MÉDIO 

23.03 

Laboratório de análises de 
parâmetros ambientais ou de 

controle de qualidade de limentos 
ou de produtos farmacêuticos, ou 
a agronômicas (com utilização de 

reagente químico). (N) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

23.04 Hospital veterinário. (N) NLE ≤ 
100 

Número de leitos NLE ≤ 25 25 < NLE 
≤ 100 - MÉDIO 

23.05 

Unidade Básica de Saúde, 
clínicas médicas e veterinárias 

(com procedimentos cirúrgicos). 
(N) 

Todos - Todos - - BAIXO 

23.06 

Serviços de medicina legal e 
serviços funerários com 

embalsamento (tanatopraxia e 
somatoconservação). (N) 

I ≤ 1 
Índice = Área 

construída (ha) 
+ Área de 

estocagem (ha) 
I ≤ 0,05 0,05 < I ≤ 

1 - MÉDIO 

24 ATIVIDADES DIVERSAS 

24.01 

Posto revendedor de combustíveis, 
com uso de qualquer tanque, ou 

posto de abastecimento de 
combustíveis (não revendedor), 

com uso de tanque enterrado. (N) 

Todos 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 
 

CA ≤ 60 60 < CA ≤ 
105 CA > 105 ALTO 

24.02 
Posto de abastecimento de 

combustíveis (não revendedor) 
somente com tanque aéreo. (N) 

Todos 
Capacidade de 

armazenamento 
(m³) 

15 <CA ≤ 
60 

60 < CA 
≤150 CA > 150 ALTO 

24.03 Lavador de veículos. (N) Todos Área útil (ha) ATO ≤ 
0,02 ATO > 0,02 - MÉDIO 

24.04 

Garagens de ônibus e outros 
veículos automotores com 

atividades de manutenção e/ou 
lavagem e/ou abastecimento de 

veículos. (N) 

ATO ≤ 3 Área total (ha) ATO ≤ 
0,5 

0,5 < ATO 
≤ 3 - MÉDIO 

24.05 

Canteiros de obras, vinculados a 
atividade que já obteve licença 

ou dispensadas de licenciamento, 
incluindo as atividades de 

manutenção e/ou lavagem e/ou 

Todos Área total (ha) ATO ≤ 1 1 < ATO ≤ 
3 ATO > 3 MÉDIO 

  

abastecimento de veículos. (N) 

25 SANEAMENTO 

25.01 

Estação de Tratamento de Água 
(ETA)-vinculada à sistema 

público de tratamento e 
distribuição de água. (N) 

VMP ≤ 
100 

Vazão máxima 
de projeto VMP 

(l/s) 

20 < VMP 
≤ 100 - - MÉDIO 

25.02 

Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE), sem lagoas - vinculada à 

sistema público de coleta e 
tratamento de esgoto. (N) 

VMP ≤ 
50 

Vazão máxima 
de projeto VMP 

(l/s) 
VMP ≤ 50 - - MÉDIO 
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ANEXO I 
 

 

 MATRIZ DE ENQUADRAMENTO 
  POTENCIAL POLUIDOR 

 Baixo  Médio  Alto 
 PORTE  Pequeno  I  I  II 

 Médio  I  II  III 
 Alto  II  III  IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
ANEXO II 

 
 

CÓD ATIVIDADE PORTE 
LIMITE PARÂMETRO 

PORTE 
P O T E N C I A L 
P O L U I D O R / 
DEGRADADOR 

P M G B / M / A 
1 EXTRAÇÃO MINERAL 

1.01 
Extração de rochas para produção 

de paralelepípedos e outros 
artefatos artesanais. (N) 

Todos Produção mensal 
(m³/mês) PM ≤ 200 200 < PM 

≤ 1.000 
PM > 
1.000 BAIXO 

1.02 
Extração de argila para produção 
de cerâmicas e outros produtos 

industriais/artesanais. (N) 
Todos Área útil (ha) AU ≤ 2 2 < AU ≤ 5 AU > 5 MÉDIO 

1.03 

Extração de feldspato e caulim 
para produção de cerâmicas e 

outros produtos 
industriais/artesanais. (N) 

Todos Área útil (ha) AU ≤ 2 2 < AU ≤ 5 AU > 5 MÉDIO 

1.04 

Extração de agregados da 
construção civil, tais como areia, 
argila, saibro, cascalho, quartzito 

friável e outros, exceto pedra 
britada. (N) 

Todos Área útil (ha) AU ≤ 5 5 < AU ≤ 
10 AU > 10 MÉDIO 

1.05 

Captação de água mineral/potável 
de mesa (fonte/surgência) para 
comercialização, associada ou 

não ao envase. (I) 

Todos - - Todos - MÉDIO 

1.06 Extração de areia em leito de rio. 
(N) Todos 

Índice = Área útil 
(ha) do(s) 
Porto(s) de 
Estocagem/ 

Carregamento x 
Volume (m³/mês) 

I ≤ 250 250 < I ≤ 
1.500 I > 1.500 MÉDIO 

2 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

2.01 

Unidades de resfriamento, 
refrigeração ou congelamento de 

vegetais, exceto produção 
artesanal (I) 

Todos - Todos - - BAIXO 

2.02 

Suinocultura (ciclo completo) 
sem lançamento de efluentes 

líquidos em corpo hídrico e/ou 
em cama sobreposta (N) 

Até 100 

Número de 
cabeças por ciclo 

(capacidade 
instalada) 

21 < NCC 
≤  100 - - MÉDIO 

2.03 

Suinocultura (exclusivo para 
produção de leitões / 

maternidade) sem lançamento de 
efluentes líquidos em corpo 

hídrico e/ou em cama sobreposta 
(N) 

Até 30 

Número de 
matrizes 

(capacidade 
instalada) 

NM ≤ 30 - - MÉDIO 

2.04 

Suinocultura (exclusivo para 
terminação) sem lançamento de 

efluentes líquidos em corpo 
hídrico e/ou em cama sobreposta 

(N) 

Até 100 

Número de 
cabeças por ciclo 

(capacidade 
instalada) 

11 < NCC 
≤   100 - - MÉDIO 

2.05 Incubatório de ovos/Produção de Todos Capacidade CMI ≤ 10.001 < CMI MÉDIO 
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pintos de 1 dia (N) máxima de 
incubação (em 

número de ovos) 

10.000 CMI ≤ 
100.000 

>100.001 

2.06 Avicultura (N) Todos 

Área de 
confinamento de 

aves (área de 
galpões 

construída, em 
m²). 

201 < 
ACA ≤ 
2.000 

2.001 < 
ACA ≤ 
12.000 

 

ACA 
>12.000 MÉDIO 

2.07 
Unidade de resfriamento / 

lavagem de aves vivas para 
transporte (N) 

Todos Área útil (m²) Todos - - MÉDIO 

2.08 

Criação de animais de pequeno 
porte confinados, em ambiente 

não aquático, exceto fauna 
silvestre (N) 

Todos 
Área de 

confinamento de 
animais (m²) 

101 < 
ACA ≤ 
2.000 

2.001 < 
ACA ≤ 
6.000 

ACA > 
6.000 MÉDIO 

2.09 

Criação de animais de médio ou 
grande porte confinados em 

ambiente não aquático, exceto 
fauna Silvestre (N) 

Todos Número máximo 
de cabeças 

NMC ≤ 
200 

 

201 < NMC 
≤ 3.500 

NMC 
>3.500 MÉDIO 

2.10 Secagem mecânica de grãos (N) Todos 

Capacidade 
instalada 

(Volume total 
dos secadores em 

litros) 

VT ≤ 
15.000 

15.001 < 
VT ≤ 

60.000 

CI > 
60.000 MÉDIO 

2.11 Pilagem de grãos (N) Todos 
Capacidade 

instalada (sacas 
∕horas) 

Todos - - BAIXO 

2.12 Despolpamento/descascamento 
de café, em via úmida (N) Até 3000 

Capacidade 
instalada (litros 

de café/h) 
CI ≤ 2.000 2.001 < CI 

≤ 3.000 - ALTO 

2.13 
Central de seleção, tratamento e 

embalagem de produtos vegetais; 
Packing House (N) 

Todos Área construída 
(m²) 

101 < AC 
≤ 600 

601 < AC ≤ 
1.500 

AC 
>1.500 MÉDIO 

2.14 Classificação de ovos (N) Todos Área construída 
(m²) Todos - - BAIXO 

3 INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS 

3.01 
Desdobramento de Rochas 

Ornamentais, quando exclusivo. 
(I) 

Todos 

Capacidade 
máxima de 
produção de 

chapas 
desdobradas 

(m²/mês) 

CMCD ≤ 
5.000 

5.000 < 
CMCD 

≤ 20.000 
CMCD > 
20.000 MÉDIO 

3.02 
Polimento de Rochas 

Ornamentais, quando exclusivo. 
(I) 

Todos 

Capacidade 
máxima de 
produção de 

chapas polidas 
(m²/mês) 

CMCP ≤ 
7.000 

7.000 < 
CMCP 

≤ 37.500 
CMCP > 
37.500 MÉDIO 

3.03 

Corte e 
Acabamento/Aparelhamento de 

Rochas Ornamentais e/ou 
polimento manual ou semi-

automático, quando exclusivos. 
(I) 

Todos - Todos - - MÉDIO 

3.04 Desdobramento e/ou polimento 
e/ou corte e aparelhamento de Todos Capacidade 

máxima de 
CMP ≤ 
5.000 

5.000 < 
CMP 

CMP > 
25.000 MÉDIO 



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 24

  

rochas ornamentais, quando 
associados entre si. (I) 

produção, 
somando o 

produto de todas 
as fases 

(m²/mês) 

≤ 25.000 

3.05 
Fabricação de artigos de cerâmica 

refratária ou de utensílios 
sanitários e outros. (I) 

Todos 
Produção mensal 
em Número de 

peças 

PM ≤ 
100.000 

100.000 < 
PM 

≤ 300.000 
PM > 

300.000 MÉDIO 

3.06 
Fabricação de artigos para 

revestimento cerâmico (placas 
cerâmicas, porcelanato, etc.) (I) 

Todos Produção mensal 
(m²) 

PM ≤ 
165.000 

165.000 < 
PM ≤ 

660.000 

PM > 
660.000 MÉDIO 

3.07 
Fabricação de artigos de cerâmica 
vermelha (telhas, tijolos, lajotas, 

manilhas e afins). (I) 
Todos 

Produção mensal 
em Número 

máximo de peças 

PM ≤ 
600.000 

600.000 < 
PM 

≤ 1.000.000 
PM > 

1.000.000 MÉDIO 

3.08 Ensacamento de argila, areia e 
afins. (I) Todos - Todos - - BAIXO 

3.09 

Beneficiamento de rochas para 
produção de pedra britada, 

produtos siderúrgicos ou para 
outros usos industriais/agrícolas. 

(I) 

Todos Produção mensal 
(t/mês) 

PM ≤ 
20.000 

20.000 < 
PM 

≤ 50.000 

PM > 
50.000 MÉDIO 

3.10 
Beneficiamento de areia para usos 

diversos ou de rochas para 
produção de pedras decorativas. (I) 

Todos Produção mensal 
(t/mês) PM ≤ 200 

200 < PM 
≤ 

1.000 

PM > 
1.000 MÉDIO 

3.11 Limpeza de blocos de rochas 
ornamentais. (I) Todos - Todos - - BAIXO 

3.12 
Beneficiamento manual de rochas 
para produção de paralelepípedos e 

outros artefatos artesanais. (I) 
Todos - Todos - - BAIXO 

4 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

4.01 
Fabricação de concreto e afins, 
não incluindo a fabricação de 

cimento. (I) 

CMP ≤ 
2.500 

Capacidade 
Máxima de 
Produção 
(m³/mês) 

CMP ≤ 
1.000 

1.000 < 
CMP 

≤ 2.500 
- MÉDIO 

4.02 Usina de produção de asfalto a 
frio. (I) Todos 

Capacidade de 
produção dos 
equipamentos 

(t/h) 

CPE ≤ 40 
40 < CPE 

≤ 
120 

CPE > 
120 MÉDIO 

4.03 Usina de produção de asfalto a 
quente. (I) CPE ≤ 80 

Capacidade de 
produção dos 
equipamentos 

(t/h) 

CPE ≤ 80 - - MÉDIO 

5 INDÚSTRIA METALMECÂNICA 

5.01 

Fabricação de chapas lisas ou 
corrugadas, bobinas, tiras e fitas, 
perfis, barras redondas, chatas ou 

quadradas, vergalhões, tubos e 
fios, de metais e ligas ferrosas e 
não ferrosas, a quente ou a frio, 

desde que sem tratamento 
químico superficial e/ou 

galvanotécnico. (I) 

CMP 
≤ 25.000 

Capacidade 
Máxima de 

Produção (t/mês) 

CMP ≤ 
5.000 

5.000 < 
CMP 

≤ 25.000 
- MÉDIO 

5.02 Relaminação de metais e ligas 
não-ferrosos. (I) 

CMP ≤ 
500 

Capacidade 
Máxima de 

Produção (t/mês) 

CMP ≤ 
100 

100 < CMP 
≤ 

500 
- MÉDIO 

5.03 Produção de soldas e anodos. (I) CMP ≤ Capacidade CMP ≤ 2 2 < CMP ≤ - MÉDIO 
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10 Máxima de 
Produção (t/mês) 

10 

5.04 
Metalurgia do pó, inclusive peças 

moldadas (ferramentas de 
usinagem e outras). (I) 

CMP ≤ 5 
Capacidade 
Máxima de 

Produção (t/mês) 
CMP < 1 1 ≤ CMP ≤ 

5 - MÉDIO 

5.05 

Fabricação e/ou manutenção de 
estruturas metálicas e/ou artefatos 

de metais ou ligas ferrosas, ou 
não-ferrosas, laminados, 

extrudados, trefilados, inclusive 
móveis, máquinas, aparelhos, 

peças, acessórios, tanques, 
reservatórios  e  outros  

recipientes metálicos  de  
caldeiraria,  sem  pintura  por 

aspersão, tratamento superficial 
químico, termoquímico, 

galvanotécnico e jateamento. (I) 

Todos 

Capacidade 
Máxima De 

Processamento 
(t/mês) 

CP ≤ 1 1 < CP ≤ 5 CP > 5 BAIXO 

5.06 

Fabricação e/ou manutenção de 
estruturas Metálicas e/ou 

artefatos de metais ou ligas 
ferrosas, ou não ferrosas,  

laminados, extrudados, trefilados, 
inclusive móveis, máquinas, 
aparelhos, peças, acessórios, 

tanques,  reservatórios  e  outros  
recipientes Metálicos de 

caldeiraria, com pintura por  
aspersão e/ou  jateamento,  e  
sem tratamento superficial 

químico, termoquímico, 
galvanotécnico. (I) 

Todos 
Capacidade 
Máxima De 

Produção (t/mês) 
CMP ≤ 1 1 < CMP ≤ 

5 CMP > 5 MÉDIO 

5.07 

Reparação, retífica, lanternagem 
e/ou manutenção de máquinas, 

aparelhos e equipamentos 
mecânicos diversos, inclusive 

motores automotivos, sem pintura 
por aspersão, incluindo oficinas 

mecânicas. (I) 

Todos Área útil (ha) AU ≤ 0,1 0,1 < AU ≤ 
0,5 AU > 0,5 BAIXO 

5.08 

Reparação, retífica, lanternagem 
e/ou manutenção de máquinas, 

aparelhos e equipamentos 
mecânicos diversos, inclusive 

motores automotivos, com pintura 
por aspersão, incluindo oficinas 

mecânicas. (I) 

Todos Área útil (ha)  AU ≤ 0,05 
0,05 < AU 

≤ 
0,3 

AU > 0,3 MÉDIO 

5.09 
Fabricação de Placas e Tarjetas 

Refletivas para veículos 
automotivos. (I) 

Todos - Todos - - BAIXO 

5.10 Serralheria (somente corte). 
(I) Todos Área Útil (m2) AU > 200 - - BAIXO 

6 INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE 
COMUNICAÇÃO 

6.01 
Fabricação e/ou montagem de 

material elétrico (peças, 
geradores, motores e outros). (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 
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quando houver. 

6.02 

Fabricação e/ou Montagem de 
máquinas, aparelhos e 

equipamentos para comunicação e 
informática. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver. 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 I > 1 MÉDIO 

7 INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE 

7.01 

Estaleiros Artesanais, 
contemplando fabricação, 
montagem, reparação e/ou 

manutenção de embarcações e 
estruturas flutuantes, 

exclusivamente de madeira. (I) 

AT ≤ 0,5 Área total (ha) AT ≤ 0,05 
0,05 < AT 

≤ 
0,5 

- BAIXO 

7.02 

Estaleiros Náuticos, 
contemplando fabricação, 
montagem, reparação e/ou 

manutenção de embarcações e 
estruturas flutuantes, que utilizam 

fibra. (I) 

AT ≤ 0,5 Área total (ha) AT ≤ 0,05 
0,05 < AT 

≤ 
0,5 

- MÉDIO 

7.03 
Fabricação e/ou Montagem de 

meios de transporte rodoviário e 
aeroviário. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - ALTO 

8 INDÚSTRIA DE MADEIRA E MOBILIÁRIO 

8.01 

Serraria e/ou Fabricação de 
artefatos e estruturas de madeira, 

bambu, vime, junco, xaxim, 
palha trançada ou cortiça e afins, 
sem pintura e/ou outras proteções 
superficiais (ferramentas, móveis, 

chapas  e  placas  de madeira 
compensada ou prensada, 

revestidas ou não com material 
plástico, entre outros), exceto 

para aplicação rural. (I) 

Todos 

Volume mensal 
de madeira a ser 
serrada (m³/mês) 

 

VMP ≤ 50 50 < VMP 
≤ 500 

VMP > 
500 MÉDIO 

8.02 

Serraria e/ou Fabricação de 
artefatos e estruturas de madeira, 

bambu, vime, junco, xaxim, 
palha trançada ou cortiça e afins, 
com pintura e/ou outras proteções 
superficiais (ferramentas, móveis, 

chapas e placas de madeira 
compensada ou prensada, 

revestidas ou não com material 
plástico, entre outros), exceto para 

aplicação rural. (I) 

Todos 
Volume mensal 
de madeira a ser 
serrada (m³/mês) 

VMP ≤ 20 
20 < VMP 

≤ 
200 

VMP > 
200 MÉDIO 

8.03 Fabricação de artigos de 
colchoaria e estofados. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 I > 1 BAIXO 

8.04 

Tratamento térmico de 
embalagens de madeira, sem uso 

de produtos químicos ou 
orgânicos. (I) 

Todos - Todos - - BAIXO 

8.05 Serraria (somente desdobra de 
madeira) (N) Todos 

Volume mensal 
de madeira a ser 
serrada (m³/mês) 

21 < 
VMMS ≤ 

150 

151 < 
VMMS ≤ 

500 

VMMS > 
500 MÉDIO 
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8.06 
Fabricação de caixas de madeira 
para uso agropecuário e paletes 

(N) 
Todos 

Volume mensal 
de madeira a ser 

processada 
(m³/mês) 

21 < 
VMMS ≤ 

150 

151 < 
VMMS ≤ 

500 

VMMP > 
500 MÉDIO 

9 INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL 

9.01 

Fabricação e/ou corte de 
embalagens e/ou artefatos de 

papel ou papelão, inclusive com 
impressão e/ou plastificação. (I) 

Todos 

Índice (I) = Área 
construída + área 

de estocagem, 
quando houver 

(ha) 

- I > 0,03 - BAIXO 

10 INDÚSTRIA DE BORRACHA 

10.01 

Recondicionamento de pneus com 
vulcanização a frio ou a quente 
(autoclave), com uso exclusivo 
de energia elétrica ou gás. (I) 

CMP ≤ 
5.000 

Capacidade 
máxima de 
produção 

(unidades/mês) 

CMP ≤ 
1.000 

1.000 < 
CMP 

≤ 5.000 
- MÉDIO 

10.02 

Recondicionamento de pneus com 
vulcanização a frio ou a quente 

(autoclave), com queima de lenha 
ou combustíveis líquidos. (I) 

CMP ≤ 
2.000 

Capacidade 
máxima de 
produção 

(unidades/mês) 

CMP ≤ 
500 

500 < CMP 
≤ 

2.000 
- MÉDIO 

10.03 

Fabricação de artefatos de 
borracha e espuma de borracha 

(peças e acessórios para veículos, 
máquinas e aparelhos, correias, 
canos, tubos, artigos para uso 
doméstico, galochas, botas e 

outros), bem como 
reaproveitamento de artefatos 

deste material. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 

10.04 
Beneficiamento de borracha 

natural, sem produção de 
artefatos deste material. (N) 

Todos 

I = área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver. 

Todos - - MÉDIO 

11 INDÚSTRIA QUÍMICA 

11.01 
Fabricação de resinas, fibras e 
fios artificiais e sintéticos e de 
borracha e látex sintéticos. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

11.02 Fabricação de corantes e 
pigmentos. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

11.03 

Produção de óleos, gorduras e 
ceras vegetais e animais em 
bruto, de óleos de essências 

vegetais, e outros produtos de 
destilação da madeira - exceto 

refino de produtos alimentares ou 
para produção de combustíveis. 

(I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

11.04 
Fabricação de concentrados 

aromáticos naturais, artificiais e 
sintéticos - inclusive mescla. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 
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quando houver 

11.05 Fabricação de sabão, detergentes 
e glicerina (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

11.06 
Fracionamento, embalagem e 

estocagem de produtos químicos 
e de limpeza. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,5 I > 0,5 - MÉDIO 

11.07 Fabricação de produtos de 
perfumaria/ cosméticos. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

11.08 

Fabricação/Industrialização de 
produtos derivados de 

poliestireno expansível (isopor). 
(I) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

11.09 

Curtimento e outras preparações 
de couro e peles, sem uso de 
produtos químicos (uso de 

extratos vegetais, salga e outros). 
(I) 

CMP ≤ 
100.000 

Capacidade 
máxima de 
produção 

(peças/mês) 

CMP ≤ 
10.000 

10.000 < 
CMP ≤ 
100.000 

- MÉDIO 

12 INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS 

12.01 

Fabricação de artigos de material 
plástico para usos industriais, 

comerciais e/ou domésticos, com 
ou sem impressão, sem 

realização de processo de 
reciclagem.(I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 

13 INDÚSTRIA TÊXTIL 

13.01 
Beneficiamento, fiação e 

tecelagem de fibras têxteis, sem 
tingimento. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 I > 1 MÉDIO 

13.02 
Beneficiamento, fiação e 

tecelagem de fibras têxteis, com 
tingimento. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - ALTO 

13.03 
Fabricação de cordas, cordões e 

cabos de fibras têxteis e 
sintéticas. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 

3.04 

Fabricação de estopa, materiais 
para estofos e recuperação de 

resíduos têxteis,  sem estamparia 
e/ou tintura. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem 

(ha),quando 
houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 1 I > 1 BAIXO 

13.05 
Fabricação de estopa, materiais 
para estofos e recuperação de 

resíduos têxteis,  com estamparia 
Todos Índice = Área 

construída (ha) I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 1 I > 1 MÉDIO 
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e/ou tintura. (I) 

13.06 
Fabricação de artigos de 

passamanaria, fitas, filós, rendas 
e bordados. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 I > 1 BAIXO 

13.07 
Fabricação de artefatos têxteis 

não especificados, com 
estamparia e/ou tintura. (I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - ALTO 

14 INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO E ARTEFATOS DE TECIDOS, COUROS E PELES 

14.01 
Customização, com lixamento e 
descoloração, sem geração de 

efluente. (I) 
Todos - Todos - - BAIXO 

14.02 

Confecções de roupas e artefatos, 
em tecido, de cama, mesa e 

banho, sem tingimento, 
estamparia e/ou utilização de 

produtos químicos. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I > 0,05 - - BAIXO 

14.03 

Confecções de roupas e artefatos, 
em tecido, de cama, mesa e 

banho, com tingimento, 
estamparia e/ou utilização 

produtos químicos. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

14.04 

Lavanderia industrial com 
tingimento, amaciamento e/ou 
outros acabamentos em roupas, 

peças do vestuário e artefatos 
diversos de tecidos. (I) 

NUP ≤ 
2.000 

Número de 
unidades 

processadas 
(unidades/dia) 

NUP ≤ 
2.000 - - ALTO 

14.05 

Lavanderia comercial de artigos 
de vestuário, cama, mesa e 

banho, exceto artigos 
hospitalares, sem tingimento de 

peças. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

14.06 

Lavanderia comercial de artigos 
de vestuário, cama, mesa e banho, 

com lavagem de artigos de 
serviços de saúde, sem 
tingimento de peças. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I≤ 
0,3 - MÉDIO 

14.07 

Fabricação de artigos diversos de 
couros, peles e materiais 

sintéticos, sem curtimento e/ou 
tingimento e/ou tratamento de 

superfície. (I) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

14.08 

Fabricação de artigos diversos de 
couros, peles e materiais 

sintéticos, com curtimento e/ou 
tingimento e/ou tratamento de 

superfície. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

15 INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

15.01 Torrefação e/ou moagem de café 
e outros grãos. (I) Todos 

Capacidade 
máxima de 

processamento 
(ton/d) 

CP ≤ 2 2 < CP ≤ 5 CP > 5 MÉDIO 
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15.02 

Fabricação de balas, caramelos, 
pastilhas, drops, bombons, 

chocolates, gomas de mascar e 
afins, exceto produção artesanal. 

(I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

0,03 < I ≤ 
0,1 

0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.03 

Entreposto e envase de mel, 
associado ou não à produção de 

balas e doces deste produto, 
exceto produção artesanal. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- I > 0,05 - MÉDIO 

15.04 

Fabricação de doces, refeições 
conservadas, conservas de frutas, 
legumes e outros vegetais, exceto 

produção artesanal. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.05 Preparação de sal de cozinha. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.06 

Refino e preparação de óleos e 
gorduras vegetais, produção de 

manteiga de cacau e gorduras de 
origem animal destinadas à 

alimentação. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

15.07 Fabricação de vinagre. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.08 

Industrialização do leite 
(incluindo beneficiamento, 

pasteurização e produção de leite 
em pó), com queijaria. (I) 

CP ≤ 
30.000 

Capacidade 
máxima de 

processamento 
(litros/dia) 

CP ≤ 
30.000 - - ALTO 

15.09 

Industrialização do leite 
(incluindo beneficiamento, 

pasteurização e produção de leite 
em pó), sem queijaria. (I) 

CP ≤ 
60.000 

Capacidade 
máxima de 

processamento 
(litros/dia) 

CP ≤ 
20.000 

20.000 < 
CP 

≤ 60.000 
- MÉDIO 

15.10 
Fabricação de massas alimentícias 

e biscoitos, exceto produção 
artesanal. (I) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

0,03 < I ≤ 
0,1 

0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.11 Fabricação de polpa de frutas, 
exceto produção artesanal. (I) FP ≤ 50 

Quantidade 
máxima de fruta 

processada 
(t/dia) 

FP ≤ 5 5 < FP ≤ 50 - ALTO 

15.12 Fabricação de fermentos e 
leveduras. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.13 Industrialização/Beneficiamento 
de pescado. (I) 

CMP ≤ 
6.000 

Capacidade 
máxima de 

processamento 
(kg/dia) 

CMP ≤ 
3.000 

3.000 < 
CMP 

≤ 6.000 
- MÉDIO 

15.14 
Açougues e/ou peixarias, quando 
não localizados em área urbana 

consolidada. (N) 
Todos - Todos - - MÉDIO 

15.15 
Abatedouro de frango e outros 

animais de pequeno porte, exceto 
animais silvestres. (I) 

CA ≤ 
50.000 

Capacidade 
máxima de abate 

(animais/dia) 
CA ≤ 200 

200 < CA 
≤ 

50.000 
- MÉDIO 

15.16 Abatedouro de suínos, ovinos e 
outros animais de médio porte. (I) CA ≤ 80 

Capacidade 
máxima de abate 

(animais/dia) 
CA ≤ 80 - - ALTO 
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15.17 Abatedouro de bovinos e outros 
animais de grande porte. (I) CA ≤ 40 

Capacidade 
máxima de abate 

(animais/dia) 
CA ≤ 40 - - ALTO 

15.18 
Abatedouros mistos de bovinos e 
suínos e outros animais de médio 

e grande porte. (I) 
CA ≤ 80 

Capacidade 
máxima de 

abates = 
(Número 

máximo de 
animais de 

grande porte 
abatidos/dia x 3) 

+ número 
máximo de 
animais de 
médio porte 
abatidos/dia 

CA ≤ 80 - - ALTO 

15.19 Frigoríficos sem abate. (I) Todos - Todos - - MÉDIO 

15.20 

Industrialização de carne, 
incluindo desossa e charqueada; 
produção de embutidos e outros 
produtos alimentares de origem 

animal. (I) 

CMP ≤ 
100 

Capacidade 
máxima de 

produção (t/mês) 
CMP ≤ 10 10 < CMP 

≤ 100 - MÉDIO 

15.21 Fabricação de temperos e 
condimentos. (I) I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

15.22 

Supermercados e hipermercados 
com atividades de corte e limpeza 
de carnes, pescados e semelhantes 
(com açougue, peixaria e outros), 
não localizados em área urbana 

consolidada. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

Todos - - MÉDIO 

15.23 
Fabricação de sorvetes, tortas 

geladas e afins, exceto produção 
artesanal. (I) 

CMP ≤ 
100 

Capacidade 
máxima de 

produção (t/mês) 
CMP ≤ 20 

20 < CMP 
≤ 

100 
- MÉDIO 

15.24 Produção artesanal de alimentos e 
bebidas (N) Todos Área construída 

(m²) 
76 < AC ≤ 

200 
201 < AC 

≤ 400 AC > 400 MÉDIO 

15.25 
Resfriamento e distribuição de 
leite, sem beneficiamento de 

qualquer natureza. (N) 
Todos 

Capacidade de 
armazenamento 

(litros) 

1501 < 
CA ≤ 
5.000 

5.001 < 
CA ≤ 

40.000 

CA > 
40.000 MÉDIO 

15.26 

Fabricação de rações balanceadas 
e de alimentos preparados para 
animais, sem cozimento e/ou 

digestão (apenas mistura). (N) 

Todos 
Capacidade 
máxima de 

produção (t/mês) 

31 < CMP 
≤ 100 

101 < CMP 
≤ 1.000 

CMP > 
1.000 MÉDIO 

15.27 Fabricação de fécula, amido e 
seus derivados (N) Todos Área construída 

(m²) AC ≤ 200 201 < AC 
≤  1.000 

AC > 
1.000 MÉDIO 

16 INDÚSTRIA DE BEBIDAS 

16.01 

Padronização e envase, sem 
produção, de bebidas em geral, 

alcoólicas ou não, exceto 
aguardente e água de coco. (I) 

CA ≤ 
120.000 

Capacidade 
máxima de 

armazenamento 
(litros) 

CA ≤ 
15.000 

15.000 < 
CA 

≤ 120.000 
- MÉDIO 

16.02 Preparação e envase de água de 
coco. (I) 

PD ≤ 
30.000 

Produção 
máxima diária 

(litros/dia) 

PD ≤ 
5.000 

5.000 < PD 
≤ 30.000 - MÉDIO 

16.03 

Fabricação de vinhos, licores e 
outras bebidas Alcoólicas 

semelhantes, exceto aguardentes, 
cervejas, chopes e maltes, exceto 

artesanal. (I) 

PD ≤ 
25.000 

Produção 
máxima diária 

(litros/dia) 

PD ≤ 
1.000 

1.000 < PD 
≤ 25.000 - ALTO 

16.04 Fabricação de cervejas, chopes e 
maltes, exceto artesanal. (I) 

PD ≤ 
25.000 

Produção 
máxima diária 

PD ≤ 
25.000 

25.000 < 
PD - ALTO 
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(litros/dia) ≤ 250.000 

16.05 Fabricação de sucos. (I) PD ≤ 
10.000 

Produção 
máxima diária 

(litros/dia) 

PD ≤ 
10.000 - - ALTO 

16. 
06 

Fabricação de refrigerantes e 
outras bebidas não alcoólicas, 

exceto sucos. (I) 

PD ≤ 
25.000 

Produção 
máxima diária 

(litros/dia) 

PD ≤ 
25.000 - - ALTO 

16. 
07 

Padronização e envase de 
aguardente (sem produção) (N) Todos 

Capacidade 
Máxima de 

armazenamento 
(litros) 

Todos - - BAIXO 

17 INDÚSTRIAS DIVERSAS 

17.01 

Fabricação de peças, ornatos, 
estruturas e pré-moldados de 
cimento, gesso e de lama do 
beneficiamento de rochas 

ornamentais. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem 

(ha),quando 
houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 BAIXO 

17.02 Fabricação e elaboração de 
vidros e cristais. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 I > 0,3 MÉDIO 

17.03 
Corte e acabamento de vidros, 

sem fabricação e/ou elaboração. 
(I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- I > 0,05 - MÉDIO 

17.04 

Fabricação e elaboração de 
produtos diversos de minerais 

não metálicos (abrasivos, lixas, 
esmeril e outros). (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

17.05 
Fabricação de peças, artefatos e 

estruturas utilizando fibra de 
vidro e resina. (I) 

I ≤ 0,2 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem 

(ha),quando 
houver 

I ≤ 0,2 - - ALTO 

17.06 Gráficas e editoras. (I) Todos Área útil (ha) AU > 0,05 - - MÉDIO 

17.07 
Fabricação de instrumentos 

musicais, exceto de madeira, e 
fitas magnéticas. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 BAIXO 

17.08 Fabricação de aparelhos 
ortopédicos. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

17.09 Fabricação de instrumentos de 
precisão não elétricos. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem 

(ha),quando 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 
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houver 

17.10 
Fabricação de aparelhos para uso 
médico, odontológico e cirúrgico. 

(I) 
Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 I > 0,3 MÉDIO 

17.11 Fabricação de artigos esportivos. 
(I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

17.12 
Fabricação de artigos de 

joalheria, bijuteria, ourivesaria e 
lapidação. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 I > 0,3 MÉDIO 

17.13 

Fabricação de pincéis, vassouras, 
escovas e semelhantes, inclusive 

com reaproveitamento de 
materiais. (I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- Todos - BAIXO 

17.14 
Fabricação de produtos 

descartáveis de higiene pessoal. 
(I) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

17.15 

Beneficiamento e embalagem de 
produtos fitoterápicos naturais, 

inclusive medicamentos e 
suplementos alimentares. (I) 

Todos 

Índice (I) = (área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver) 

I > 0,03 - - MÉDIO 

17.16 

Preparação de fumo, fabricação 
de cigarros, charutos e cigarrilhas 
e outras atividades de elaboração 

do tabaco. (I) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem 

(ha),quando 
houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

17.17 Fabricação de velas de cera e 
parafina. (I) Todos 

Índice = Área 
construída (ha)+ 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 MÉDIO 

18 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

18.01 
Loteamento predominantemente 

residencial ou para unidades 
habitacionais populares. (N) 

I ≤ 3.000 

Índice = Número 
de lotes x 

Número de lotes 
x Área total (ha) 

/ 1000 

I ≤ 300 300 < I ≤ 
3.000 - MÉDIO 

18.02 Condomínios Horizontais. (N) I ≤ 3.000 

Índice = Número 
de frações ideais 

x Número de 
frações ideais x 
Área total (ha) / 

1000 

I ≤ 300 300 < I ≤ 
3.000 - MÉDIO 



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 34

  

18.03 

Parcelamento do solo para fins 
urbanos exclusivamente sob a 

forma de desmembramento. Não 
inclui loteamento. (N) 

Todos - Todos - - BAIXO 

18.04 

Unidades habitacionais populares 
em loteamentos consolidados ou 

já licenciados. (N) 
 

Todos Unidades 
habitacionais UH ≤ 300 UH > 300  - MÉDIO 

18.05 Condomínios ou conjuntos 
habitacionais verticais. (N) I ≤ 3.000 

Índice = Número 
de unidades x 

Número de 
unidades x Área 

I ≤ 300 300 < I ≤ 
3.000 - MÉDIO 

18.06 

Terraplenagem (corte e aterro) 
quando vinculada à atividade não 

sujeita ao licenciamento 
ambiental (exceto para a 

terraplenagem executada no 
interior da propriedade rural e 

com objetivo agropecuário, 
inclusive carreadores). (N) 

Todos Área 
terraplanada (ha) AT ≤ 0,5 0,5 < AT ≤ 

3 AT > 3 MÉDIO 

18.07 Loteamentos Industriais. (N) ATO ≤ 
20 Área total (ha) ATO ≤ 20 - - ALTO 

18.08 Loteamentos ou distritos 
empresariais. (N) 

ATO ≤ 
20 Área total (ha) ATO ≤ 20 - - MÉDIO 

18.09 

Empreendimentos desportivos, 
turísticos, recreativos ou de lazer, 

públicos ou privados (praças, 
campos de futebol, quadras, 

ginásios, parque aquático, haras,  
clubes,  complexos esportivos ou 
de lazer em geral, entre outros). 

(N) 

AU ≤ 10 Área útil (ha) AU ≤ 1 1 < AU ≤ 
10 - MÉDIO 

18.10 Projetos de Assentamento de 
Reforma Agrária (N) NF ≤ 50 Número de 

Famílias NF ≤ 50 - - MÉDIO 

18.11 

Projetos de urbanização inseridos 
em programas de regularização 
fundiária (conjunto de obras de 
casas populares, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água, 
drenagem, contenção de encostas, 

equipamentos comunitários de 
uso público, recomposição de 

vegetação e outros). (N) 

AA ≤ 5 Área de 
abrangência (ha) AA ≤ 1 1 < AA ≤ 5 - MÉDIO 

18.12 

Empreendimentos de hospedagem 
(pousadas, casas de repouso, 

centros de reabilitação, hotéis e 
motéis) instalados em área rural. 

(N) 
Todos 

Índice = Número 
de leitos x Área 

útil (ha) 
I ≤ 50 50 < I ≤ 

100 I > 100 MÉDIO 

18.13 Cemitérios horizontais 
(cemitérios parques). (N) 

NJ ≤ 
3.000 

Número de 
jazigos NJ ≤ 500 500 < NJ ≤ 

3.000 - MÉDIO 

18.14 Cemitérios verticais. (N) NL ≤ 
5.000 

Número de 
lóculos NL ≤ 500 

500 < NL 
≤ 

5.000 
- MÉDIO 

18.15 

Terraplenagem (corte e aterro) 
quando não vinculada à atividade 

sujeita ao licenciamento 
ambiental (exclusivo para a 
terraplenagem executada no 

Todos Movimentação 
de solo (m²) 

MS ≤ 
2.000 

2001 < MS 
≤ 10.000 

MS > 
10.000 MÉDIO 
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interior da propriedade rural e 
com objetivo agropecuário, 
inclusive carreadores) (N) 

19 ENERGIA 

19.01 
Envasamento e industrialização 

de gás.  
(I) 

I ≤ 1 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 1 - MÉDIO 

19.02 
Implantação de Linhas de 

Transmissão de energia elétrica. 
(N) 

Todos Tensão (kV) T ≤ 138 
138 < T ≤ 

230 
 

T > 230 MÉDIO 

19.03 
Usina de geração de energia solar 

fotovoltaica (N) 
 

AIN ≤ 50 Área de 
intervenção (ha) AIN ≤ 50 - - BAIXO 

19.04 Implantação de Subestação de 
energia elétrica. (N) Todos Área de 

intervenção (ha) AIN ≤ 1 1 < AIN ≤ 
1,3 AIN > 1,3 BAIXO 

20 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

20.01 

Triagem, desmontagem e/ou 
armazenamento temporário de 
resíduos sólidos reutilizáveis e/ 

ou recicláveis não perigosos. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 I > 0,5 BAIXO 

20.02 

Triagem, desmontagem e/ou 
armazenamento temporário de 

resíduos sólidos Classe I 
(incluindo ferro velho). (N) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,5 - MÉDIO 

20.03 

Armazenamento, reciclagem e/ou 
comércio de óleo de origem 

vegetal usado, sem 
beneficiamento. (N) 

CA ≤ 
15.000 

Capacidade total 
de 

armazenamento 
CA (m³) 

CA ≤ 
15.000 - - BAIXO 

20.04 
Reciclagem e/ou recuperação de 

resíduos sólidos triados, não 
perigosos.(I) 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

20.05 

Compostagem, exceto resíduos 
orgânicos de atividades 
agrosilvopastoris. (N) 

 

I ≤ 0,5 

Índice = Área 
construída (ha) 

+ área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,2 0,2 < I ≤ 
0,5 - MÉDIO 

20.06 

Disposição de rejeitos/estéreis 
provenientes da extração de 

rochas, exceto lama do 
beneficiamento de rochas 
ornamentais (LBRO). (N) 

Todos Área Útil (ha) AU ≤ 0,1 0,1 < AU ≤ 
0,3 AU > 0,3 BAIXO 

20.07 

Transbordo de resíduos sólidos 
urbanos e rejeitos oriundos de 
manejo e limpeza pública de 
resíduos sólidos urbanos e/ou 

demais resíduos não perigosos, 
Classes IIA e IIB. (N) 

QRR ≤ 
30 

Quantidade de 
resíduos 

recebida (t/dia) 
QRR ≤ 30 - - MÉDIO 

20.08 Transbordo triagem e 
armazenamento temporário de Todos - Todos - - BAIXO 
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resíduos da construção civil ou 
resíduos volumosos. (N) 

20.09 
Aterro de resíduos sólidos e 

rejeitos oriundos de atividades de 
construção civil - Classe A. (I) 

CA ≤ 
10.000 

Capacidade de 
Armazenamento 

(m³) 

CA ≤ 
10.000 - - BAIXO 

20.10 Posto e central de recebimento de 
embalagens de agrotóxicos (N) Todos Área construída 

(m²) Todos - - BAIXO 

20.11 

Compostagem de resíduos 
orgânicos provenientes 

exclusivamente de atividades 
agropecuárias. (N) 

Todos Área Útil (m²) 
 AU ≤ 0,2 0,2 < AU ≤ 

0,5 AU > 0,5 MÉDIO 

21 OBRAS E ESTRUTURAS DIVERSAS 

21.01 

Microdrenagem (Redes de 
drenagem de águas pluviais com 
diâmetro de tubulação requerido 

menor que 1.000 mm e seus 
dispositivos de drenagem), sem 
necessidade de intervenção em 

corpos hídricos (dragagens, 
canalização e/ou retificações, 

dentre outros). Não inclui canais 
de drenagem. (N) 

Todos - Todos - - BAIXO 

21.02 

Urbanização em margens de 
corpos hídricos interiores 

(lagunares, lacustres, fluviais e 
em reservatórios). (N) 

Todos Área de 
intervenção (ha) AIN ≤ 1 1 < AIN ≤ 

10 AIN > 10 MÉDIO 

21.03 Urbanização de orlas (marítimas e 
estuarinas). (N) Todos Área de 

intervenção (ha) - 1 < AIN ≤ 
10 AIN > 10 ALTO 

21.04 

Atracadouro, ancoradouro, píeres 
e trapiches, sem realização de 

obras de dragagem, aterros, 
enrocamento e/ou quebra-mar. 

(N) 

NE ≤ 5 

Capacidade de 
atracação/ 

ancoragem em 
Número de 

embarcações 

- NE ≤ 5 - MÉDIO 

21.05 Rampa para lançamento de 
barcos. (N) Todos - Todos - - MÉDIO 

21.06 

Restauração, reabilitação e/ou 
melhoramento de estradas ou 

rodovias municipais e vicinais. 
(N) 

Todos Extensão da via 
(km) EV ≤ 30 30 < EV ≤ 

80 EV > 80 MÉDIO 

21.07 
Pavimentação de estradas e 

rodovias municipais e vicinais. 
(N) 

Todos Extensão da via 
(km) EV ≤ 5 5 < EV ≤ 

20 EV > 20 MÉDIO 

21.08 
Implantação de obras de arte 

corrente em estradas e rodovias 
municipais e vicinais. (N) 

Todos 
Largura do 

corpo hídrico 
(m) 

LC ≤ 5 5 < LC ≤ 
10 LC > 10 MÉDIO 

21.09 Implantação de obras de arte 
especiais. (N) CE ≤ 30 Comprimento da 

estrutura (m) CE ≤ 30 - - MÉDIO 

21.10 Estabelecimentos prisionais e 
semelhantes. (N) Todos 

Capacidade 
Projetada 

(Número de 
pessoas) 

CPR ≤ 
150 

150 < CPR 
≤ 

450 

CPR > 
450 MÉDIO 

22 ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM 

22.01 
Terminal de recebimento, 

armazenamento e expedição de 
combustíveis líquidos (gasolina, 

CA ≤ 
15.000 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 

CA ≤ 
15.000 - - ALTO 
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álcool, diesel e semelhantes). (N) 

22.02 

Terminal de armazenamento de 
gás, sem envasamento e/ou 

processamento, não associado à 
atividade portuária. (N) 

I ≤ 0,1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,1 - - MÉDIO 

22.03 

Armazenamento e/ou depósito de 
produtos químicos e/ou perigosos 
fracionados (em recipiente com 

capacidade máxima de 200 litros 
e/ou quilos), exceto agrotóxicos e 

afins. (N) 

I ≤ 0,1 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,1 - - MÉDIO 

22.04 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito exclusivo de produtos 

extrativos de origem mineral em 
bruto. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 3 3 < I ≤ 5 I > 5 MÉDIO 

22.05 
Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito exclusivo para blocos de 

rochas ornamentais. (N) 
Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 3 3 < I ≤ 5 I > 5 MÉDIO 

22.06 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito exclusivo para grãos e 
outros produtos alimentícios, 

associado ou não à classificação 
(rebeneficiamento), incluindo 

frigorificados. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 1 1 < I ≤ 3 I > 3 MÉDIO 

22.07 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais, em 
área/galpão aberto e/ou fechado 

(exceto produtos/resíduos 
químicos e/ou perigosos e/ou 

alimentícios e/ou combustíveis), e 
materiais não considerados em 

enquadramento específico, 
inclusive para armazenamento e 

ensacamento de carvão, com 
atividades de manutenção e/ou 
lavagem de equipamentos e/ou 
unidade de abastecimento de 

veículos. (N) 

I ≤ 3 
Índice = Área 

construída (ha) 
+ Área de 

estocagem (ha) 
I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 3 - MÉDIO 

22.08 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais, em 

galpão fechado (exceto 
produtos/resíduos químicos e/ou 
perigosos e/ ou alimentícios e/ou 

combustíveis), e materiais não 
considerados em enquadramento 

específico, inclusive para 
armazenamento e ensacamento 
de carvão, sem atividades de 

manutenção, lavagem de 
equipamentos e unidade de 

abastecimento de veículos. (N) 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 1 1 < I ≤ 5 I > 5 BAIXO 

22.09 

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais, em 
área aberta e/ou mista - galpão 
fechado + área aberta, (exceto 

produtos/resíduos químicos e/ou 
perigosos e/ ou alimentícios e/ou 

combustíveis), e materiais não 
considerados em outro 

Todos 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 1 0,1 < I ≤ 1 I > 1 BAIXO 
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enquadramento específico, 
Incluindo ensacamento de carvão, 
e armazenamento de areia, brita e 

outros materiais de construção 
civil, sem atividades de 

manutenção, lavagem de 
equipamentos e unidade de 

abastecimento de veículos. (N) 

22.10 
Armazenamento de produtos 

domissanitários e/ou de 
fumigação e/ou de expurgo. (N) 

Todos - Todos - - MÉDIO 

23 SERVIÇOS DE SAÚDE E ÁREAS AFINS 

23.01 Hospital. (N) NLE ≤ 
200 

Número de leitos NLE ≤ 100 
100 < NLE 

≤ 
200 

- ALTO 

23.02 
Laboratório de análises clínicas, 

patológicas, microbiológicas e/ou 
de biologia molecular. (N) 

Todos - Todos - - MÉDIO 

23.03 

Laboratório de análises de 
parâmetros ambientais ou de 

controle de qualidade de limentos 
ou de produtos farmacêuticos, ou 
a agronômicas (com utilização de 

reagente químico). (N) 

I ≤ 0,3 

Índice = Área 
construída (ha) + 

Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
0,3 - MÉDIO 

23.04 Hospital veterinário. (N) NLE ≤ 
100 

Número de leitos NLE ≤ 25 25 < NLE 
≤ 100 - MÉDIO 

23.05 

Unidade Básica de Saúde, 
clínicas médicas e veterinárias 

(com procedimentos cirúrgicos). 
(N) 

Todos - Todos - - BAIXO 

23.06 

Serviços de medicina legal e 
serviços funerários com 

embalsamento (tanatopraxia e 
somatoconservação). (N) 

I ≤ 1 
Índice = Área 

construída (ha) 
+ Área de 

estocagem (ha) 
I ≤ 0,05 0,05 < I ≤ 

1 - MÉDIO 

24 ATIVIDADES DIVERSAS 

24.01 

Posto revendedor de combustíveis, 
com uso de qualquer tanque, ou 

posto de abastecimento de 
combustíveis (não revendedor), 

com uso de tanque enterrado. (N) 

Todos 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 
 

CA ≤ 60 60 < CA ≤ 
105 CA > 105 ALTO 

24.02 
Posto de abastecimento de 

combustíveis (não revendedor) 
somente com tanque aéreo. (N) 

Todos 
Capacidade de 

armazenamento 
(m³) 

15 <CA ≤ 
60 

60 < CA 
≤150 CA > 150 ALTO 

24.03 Lavador de veículos. (N) Todos Área útil (ha) ATO ≤ 
0,02 ATO > 0,02 - MÉDIO 

24.04 

Garagens de ônibus e outros 
veículos automotores com 

atividades de manutenção e/ou 
lavagem e/ou abastecimento de 

veículos. (N) 

ATO ≤ 3 Área total (ha) ATO ≤ 
0,5 

0,5 < ATO 
≤ 3 - MÉDIO 

24.05 

Canteiros de obras, vinculados a 
atividade que já obteve licença 

ou dispensadas de licenciamento, 
incluindo as atividades de 

manutenção e/ou lavagem e/ou 

Todos Área total (ha) ATO ≤ 1 1 < ATO ≤ 
3 ATO > 3 MÉDIO 

  

abastecimento de veículos. (N) 

25 SANEAMENTO 

25.01 

Estação de Tratamento de Água 
(ETA)-vinculada à sistema 

público de tratamento e 
distribuição de água. (N) 

VMP ≤ 
100 

Vazão máxima 
de projeto VMP 

(l/s) 

20 < VMP 
≤ 100 - - MÉDIO 

25.02 

Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE), sem lagoas - vinculada à 

sistema público de coleta e 
tratamento de esgoto. (N) 

VMP ≤ 
50 

Vazão máxima 
de projeto VMP 

(l/s) 
VMP ≤ 50 - - MÉDIO 
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IN 002-2017 ANEXO ATIVIDADES SIMPLIFICADAS (2)
Publicação Nº 100694

ANEXO I

ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO

(I-Atividade Industrial; N-Atividade Não Industrial)

Grupo I. Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgânicos

Cód. 
Simpl.

Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

I.01 2.01 I Unidades de resfriamento, refrigeração ou congelamento de 
vegetais, exceto produção artesanal. Todos

I.02 15.02 I
Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, bombons, 
chocolates, gomas de mascar e afins, exceto produção 
artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de Esto-
cagem, quando houver > 0,03 e ≤ 0,1 há

I.03 15.03 I Entreposto e envase de mel, associado ou não à produção de 
balas e doces deste produto, exceto produção artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver >0,05 e ≤ 0,3 há

I.04 15.04 I Fabricação de doces, refeições conservadas, conservas de 
frutas, legumes e outros vegetais, exceto produção artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver > 0,05 ha e ≤ 0,1 há

I.05 15.05 I Preparação de sal de cozinha. Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

I.06 15.07 I Fabricação de vinagre. Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

I.07 15.10 I Fabricação de massas alimentícias e biscoitos, exceto produ-
ção artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver > 0,03 ha e ≤ 0,1 há

I.08 15.23 I Fabricação de sorvetes, tortas geladas e afins, exceto produ-
ção artesanal.

Capacidade máxima de 
produção (CMP) ≤ 20 
t/mês

Índice (I) = Área 
construída + área 
de estocagem, 
quando houver ≤ 
0,05 há

I.09 15.11 I Fabricação de polpa de frutas, exceto produção artesanal. Quantidade máxima de fruta processada (FP) 
≤ 5 t/dia

I.10 15.12 I Fabricação de fermentos e leveduras. Índice (I) = Área construída +área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

I.11 15.14 I Açougues e/ou peixarias, quando não localizados em área 
urbana consolidada. Todos

I.12 15.15 I Abatedouro de frango e outros animais de pequeno porte, 
exceto animais silvestres.

Capacidade animais/dia maxima de abate 
(CA) ≤ 200

I.13 15.20 I
Industrialização de carne, incluindo desossa e charqueada; 
produção de embutidos e outros produtos alimentares de 
origem animal.

Capacidade máxima de 
produção (CMP) ≤ 10 
t/mês

Índice (I) = Área 
construída + área 
de estocagem, 
quando houver ≤ 
0,05 há
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I.14 15.21 I Fabricação de temperos e condimentos. Índice (I) = Área construída +área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 ha

I.15 15.22 N

Supermercados e hipermercados com atividades de corte e 
limpeza de carnes, pescados e semelhantes (com açougue, 
peixaria e outros), não localizados em área urbana consoli-
dada.

Todos

I.16 15.19 I Frigoríficos sem abate Todos

I.17 16.01 I Padronização e envase, sem produção, de bebidas em geral, 
alcoólicas ou não, exceto aguardente e água de coco.

Capacidade máxima de armazenamento (CA) 
≤ 15.000 litros

I.18 16.02 I Preparação e envase de água de coco. Produção máxima (PM) ≤ 5.000 l/dia

I.19 15.01 I Torrefação e/ou moagem de café e outros grãos. Capacidade máxima de produção (CMP) ≤ 2 
t/Dia

I.20 2.02 N Suinocultura (ciclo completo) sem lançamento de efluentes 
líquidos em corpo hídrico e/ou em cama sobreposta.

Número de cabeças por ciclo (capacidade 
instalada) >21 e ≤ 100

I.21 2.03 N
Suinocultura (exclusivo para produção de leitões / maternida-
de) sem lançamento de efluentes líquidos em corpo hídrico e/
ou em cama sobreposta.

Número de cabeças por ciclo (capacidade 
instalada) ≤ 30

I.22 2.04 N
Suinocultura (exclusivo para terminação) sem lançamento de 
efluentes líquidos em corpo hídrico e/ou em cama sobrepos-
ta.

Número de cabeças por ciclo (capacidade 
instalada) >11 e ≤ 100

I.23 2.05 N Incubatório de ovos/Produção de pintos de 1 dia. Capacidade máxima de incubação (em núme-
ro de ovos) ≤ 10.000

I.24 2.06 N Avicultura. Área de confinamento de aves (área de gal-
pões construída, em m²)>201 <e ≤ 2.000

I.25 2.08 N Criação de animais de pequeno porte confinados, em am-
biente não aquático, exceto fauna silvestre.

Área de confinamento de animais (m²) >101 
e ≤ 2.000

I.26 2.09 N Criação de animais de médio ou grande porte confinados em 
ambiente não aquático, exceto fauna Silvestre. Número máximo de cabeças ≤ 200

I.27 2.10 N Secagem mecânica de grãos. Capacidade instalada (Volume total dos seca-
dores em litros) ≤ 15.000

I.28 2.11 N Pilagem de grãos. Todos

I.29 2.12 N Despolpamento/descascamento de café, em via úmida. Capacidade instalada (litros de café/h) ≤ 
2.000
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I.30 2.13 N Central de seleção, tratamento e embalagem de produtos 
vegetais; Packing House. Área construída (m²) >101 e ≤ 600

I.31 2.14 N Classificação de ovos. Todos

I.32 14.24 N Produção artesanal de alimentos e bebidas. Área construída (m²) >76≤ 200

I.33 14.25 N Resfriamento e distribuição de leite, sem beneficiamento de 
qualquer natureza.

Capacidade de armazenamento (litros) 
>1501 ≤ 5.000

I.34 14.26 N Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados 
para animais, sem cozimento e/ou digestão (apenas mistura).

Capacidade máxima de produção (t/mês) 
>31 ≤ 100

I.35 14.27 N Fabricação de fécula, amido e seus derivados. Área construída (m²) ≤ 200

I.36 16. 07 N Padronização e envase de aguardente (sem produção) Todos

Grupo II. Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamento e Energia

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

II.01 25.01 N Estação de Tratamento de Água (ETA)- vinculada à sistema 
público de tratamento e distribuição de água.

Vazão Máxima de Projeto (VMP) > 20l/s e 
≤ 100 l/s

II.02 25.02 N Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sem lagoas - vincula-
da à sistema público de coleta e tratamento de esgoto. Vazão Máxima de Projeto (VMP) ≤ 50 l/s

II.03 18.03 N Parcelamento do solo para fins urbanos exclusivamente sob a 
forma de desmembramento. Não inclui Loteamento Todos

II.04 18.06 N

Terraplenagem (corte e aterro) quando vinculada à atividade 
não sujeita ao licenciamento ambiental (exceto para a terra-
plenagem executada no interior da propriedade rural e com 
objetivo agropecuário, inclusive carreadores).

Área a ser terraplenada 
≤ 0,5 ha

Altura do talude 
≤ 5 m

II.05 18.09 N
Empreendimentos desportivos, turísticos, recreativos ou de 
lazer, públicos ou privados, (parque aquático, haras, clubes, 
complexos esportivos ou de lazer em geral, entre outros).

Área útil (AU) ≤ 1 há

II.06 18.12 N
Empreendimentos de hospedagem (pousadas, casas de repou-
so, centro de reabilitação, hotéis e motéis) instalados em área 
rural.

Índice (I) = Número de leitos x Área Útil 
(ha) ≤ 50

II.07 18.13 N Cemitérios horizontais (cemitérios parques). Número de jazigos (NJ) ≤ 500

II.08 18.14 N Cemitérios verticais. Número de lóculos (NL) ≤ 500
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II.09 19.02 N Implantação de Linhas de Transmissão de energia elétrica. Tensão (T) ≤ 138 kV

II.10 19.04 N Implantação de Subestação de energia elétrica. Área de intervenção (AI) ≤ 1,3 há

II.11 21.01 N

Microdrenagem (Redes de drenagem de águas pluviais com 
diâmetro de tubulação requerido menor que 1.000 mm e seus 
dispositivos de drenagem), sem necessidade de intervenção 
em corpos hídricos (dragagens, canalização e/ou retificações, 
dentre outros). Não inclui canais de drenagem.

Todos, desde que vinculada a obras de 
pavimentação e recapeamento asfáltico dis-
pensada de licenciamento em área urbana.

II.12 21.10 N Estabelecimentos prisionais e semelhantes. Capacidade projetada (número de pessoas) 
(CPR) ≤ 150

II.13 23.04 N Hospital veterinário. Número de leitos NLE ≤ 25

II.14 23.06 N Serviços de medicina legal e serviços funerários com embalsa-
mento (tanatopraxia e somatoconservação).

Índice (I) = Área construída + área de 
estocagem, quando houver ≤ 1 há

II.15 23.05 N Unidade Básica de Saúde, clínicas médicas e veterinárias (com 
procedimentos cirúrgicos). Todos

II.16 23.02 N Laboratórios de análises clínicas, patológicas, microbiológicas 
e/ou de biologia molecular. Todos

II.17 18.15 N

Terraplenagem (corte e aterro) quando não vinculada à 
atividade sujeita ao licenciamento ambiental (exclusivo para 
a terraplenagem executada no interior da propriedade rural e 
com objetivo agropecuário, inclusive carreadores)

Movimentação de solo (m²)≤ 2.000

Grupo III. Resíduos Sólidos

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

III.01 20.01 N Triagem, desmontagem e/ou armazenamento temporário de 
resíduos sólidos reutilizáveis e/ou recicláveis não perigosos.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,2 há

III.02 20.08 N Transbordo, triagem e armazenamento temporário de resíduos 
de construção civil ou resíduos volumosos. Todos

III.03 20.06 N
Disposição de rejeitos/estéreis provenientes da extração de 
rochas, exceto lama do beneficiamento de rochas ornamentais 
(LBRO).

Área útil ≤ 0,3 há

Grupo IV. Extração Mineral e Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos

Cód. 
Simpl.

Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

IV.01 1.01 N Extração de rochas para produção de paralelepípedos e outros 
artefatos artesanais. Produção mensal (PM) ≤ 1.000 m³

IV.02 1.02 N Extração de argila, para produção de cerâmicas e outros 
produtos industriais/ artesanais. Área útil (AU) ≤ 2 há

IV.03 1.06 N Extração de areia em leito de rio.
Índice (I) = Área útil (ha) do(s) Porto(s) de 
Estocagem/ Carregamento x Volume (m³/ 
mês) ≤ 250
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IV.04 3.03 I
Corte e Acabamento/ Aparelhamento de Rochas Ornamentais 
e/ou polimento manual ou semiautomático, quando exclusi-
vos.

Todos

IV.05 3.07 I Fabricação de artigos de cerâmica vermelha (telhas, tijolos, 
lajotas, manilhas e afins).

Produção Mensal em Número máximo de 
peças produzidas (PM) ≤ 600.000

IV.06 3.08 I Ensacamento de argila, areia e afins. Todos

IV.07 3.10 I Beneficiamento de areia para usos diversos ou de rochas para 
produção de pedras decorativas. Produção Mensal (PM) ≤ 200 ton

IV.08 3.11 I Limpeza de blocos de rochas ornamentais. Todos

Grupo V. Atividades nas áreas Química, Biológica e Farmacêutica

Cód. 
Simpl.

Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

V.01 11.05 I Fabricação de sabão, detergentes e glicerina. Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

V.02 11.06 N Fracionamento, embalagem e estocagem de produtos quími-
cos e de limpeza.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,5 há

V.03 11.08 I Fabricação / Industrialização de produtos derivados de polies-
tireno expansível (isopor).

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,2 há

V.04 11.09 I
Curtimento e outras preparações de couro e peles, sem uso 
de produtos químicos (uso de extratos vegetais, salga e 
outros).

Capacidade máxima de produção (CMP) ≤ 
10.000 peças/mês

V.05 14.05 I Lavanderia comercial de artigos de vestuário, cama, mesa e 
banho, exceto artigos hospitalares, sem tingimento de peças.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

V.06 17.15 I Beneficiamento e embalagem de produtos fitoterápicos natu-
rais, incluindo medicamentos e suplementos alimentares.

Índice (I) = área construída + área de estoca-
gem, quando houver > 0,03 há

V.07 22.10 N Armazenamento de produtos domissanitários e/ou de fumiga-
ção e/ou de expurgo. Todos

Grupo VI. Indústrias Diversas, Metalmecânica, Estocagem e Serviços

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

VI.01 5.10 I Serralheria (somente 
corte). Área Útil (AU) > 200 m²

VI.02 5.01
I

I

Fabricação de chapas lisas 
ou corrugadas, bobinas, 
tiras e fitas, perfis, barras 
redondas, chatas ou qua-
dradas, vergalhões, tubos 
e fios, de metais e ligas 
ferrosas e não ferrosas, 
a quente ou a frio, desde 
que sem tratamento 
químico superficial e/ou 
galvanotécnico.

Capacidade Máxima de Produção 
(CMP) ≤ 5.000 t/mês
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VI.03 5.02 I Relaminação de metais e 
ligas não-ferrosos.

Capacidade Máxima de Produção 
(CMP) ≤ 100 t/ mês

VI.04 5.03 I Produção de soldas e 
anodos.

Capacidade Máxima de Produção 
(CMP) ≤ 2 t/mês

VI.05 5.04 I
Metalurgia do pó, inclusive 
peças moldadas (ferramen-
tas de usinagem e outras).

Capacidade Máxima de Produção 
(CMP) ≤ 1 t/mês

VI.06 5.05 I

Fabricação e/ou manuten-
ção de estruturas metá-
licas e/ ou artefatos de 
metais ou ligas ferrosas, ou 
não-ferrosas, laminados, 
extrudados, trefilados, 
inclusive móveis, máqui-
nas, aparelhos, peças, 
acessórios, tanques, 
reservatórios e outros 
recipientes metálicos de 
caldeiraria, sem pintura 
por aspersão, tratamento 
superficial químico, termo-
químico, galvanotécnico e 
jateamento.

Capacidade Máxi-
ma de Processa-
mento (CP) ≤ 5 
t/mês

Índice (I) = 
Área constru-
ída + área de 
estocagem, 
quando hou-
ver ≤ 0,1 há

VI.07 5.09 I
Fabricação de Placas e 
Tarjetas Refletivas para 
veículos Automotivos.

Todos

VI.08 5.05 I

Reparação, retífica, lanter-
nagem e/ ou manutenção 
de máquinas, aparelhos e 
equipamentos mecânicos 
diversos, inclusive motores 
automotivos, sem pintura 
por aspersão, incluindo 
oficinas mecânicas.

Área Útil (AU) ≤ 0,1 há

VI.09 5.06 I

Reparação, retífica, lanter-
nagem e/ ou manutenção 
de máquinas, aparelhos e 
equipamentos mecânicos 
diversos, inclusive motores 
automotivos, com pintura 
por aspersão, incluindo 
oficinas mecânicas.

Área Útil (AU) ≤ 0,05 há

VI.10 6.01 I

Fabricação e/ou montagem 
de material elétrico (peças, 
geradores, motores e 
outros).

Índice (I) = Área construída + 
área de estocagem, quando hou-
ver ≤ 0,2 há

VI.11 6.02 I

Montagem de máquinas, 
aparelhos e equipamen-
tos para comunicação e 
informática.

Todos

VI.12 8.01 I

Serraria e/ou fabricação 
de artefatos e estrutu-
ras de madeira, bambu, 
vime, junco, xaxim, palha 
trançada ou cortiça e afins 
(ferramentas, móveis, cha-
pas e placas de madeira 
compensada ou prensada, 
revestidas ou não com 
material plástico, entre 
outros), sem pintura e/ou 
outras proteções superfi-
ciais, exceto para aplicação 
rural.

Volume de ma-
deira a ser pro-
cessada (VMMP)
≤ 50 m³/mês

Índice (I) = 
Área constru-
ída + área de 
estocagem, 
quando hou-
ver ≤ 0,1 há
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VI.13 8.03 I Fabricação de artigos de 
colchoaria e estofados.

Índice (I) = Área construída + 
área de estocagem, quando hou-
ver ≤ 1 há

VI.14 8.04 I

Tratamento térmico de em-
balagens de madeira, sem 
uso de produtos químicos 
ou orgânicos.

Todos

VI.15 9.01 I

Fabricação e/ou corte de embala-
gens e/ ou artefatos de papel ou 
papelão, inclusive com impressão e/
ou plastificação.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver > 0,03

VI.16 10.01 I

Recondicionamento de pneus com 
vulcanização a frio ou a quente 
(autoclave), com uso exclusivo de 
energia elétrica ou gás.

Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 1.000 
unidades/mês

VI.17 10.02 I

Recondicionamento de pneus com 
vulcanização a frio ou a quente 
(autoclave), com queima de lenha 
ou combustíveis líquidos.

Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 500 
unidades/mês

VI.18 12.01 I

Fabricação de artigos de mate-
rial plástico para usos industriais, 
comerciais e/ou domésticos, com ou 
sem impressão, sem realização de 
processo de reciclagem.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 0,2 há

VI.19 13.01 I Beneficiamento, fiação e tecelagem 
de fibras têxteis, sem tingimento.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 0,2 há 

VI.20 13.03 I Fabricação de cordas, cordões e 
cabos de fibras têxteis e sintéticas.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 0,2 há

VI.21 13.04 I
Fabricação de estopa, materiais para 
estofos e recuperação de resíduos 
têxteis, sem estamparia e/ou tintura.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 1 há

VI.22 13.06 I Fabricação de artigos de passama-
naria, fitas, filós, rendas e bordados.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 1 há

VI.23 14.01 I
Customização de roupas, com lixa-
mento e descoloração, sem geração 
de efluente.

Todos

VI.24 14.02 I

Confecções de roupas e artefatos 
de tecido de cama, mesa e banho, 
sem tingimento, estamparia e/ou 
utilização de produtos químicos.

Índice (I) = (área construída + área de estoca-
gem, quando houver) > 0,05 há

VI.25 17.01 I

Fabricação de peças, ornatos, estru-
turas e pré-moldados de cimento, 
gesso e de lama do beneficiamento 
de rochas ornamentais.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 0,1 há

VI.26 17.03 I Corte e acabamento de vidros, sem 
fabricação e/ou elaboração.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver >0,05 ha e ≤ 0,5 há

VI.27 17.06 I Gráficas e editoras. Área Útil (AU) > 0,05 há

VI.28 17.07 I
Fabricação de instrumentos mu-
sicais, exceto de madeira, e fitas 
magnéticas.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 0,5 há

VI.29 17.13 I
Fabricação de pincéis, vassouras, es-
covas e semelhantes, inclusive com 
reaproveitamento de materiais.

Todos

VI.30 17.17 I Fabricação de velas de cera e 
parafina.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 0,2 há

VI.31 22.05 N
Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito exclusivo para blocos de 
rochas ornamentais.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 3 há

VI.32 22.06 N

Pátio de Estocagem, armazém ou 
depósito exclusivo para grãos e ou-
tros produtos alimentícios, associado 
ou não à classificação (rebeneficia-
mento), incluindo frigorificados.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 1 há
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VI.33 22.07 N

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais em 
área/galpão aberto e/ou fechado 
(exceto produtos/resíduos químicos 
e/ou perigosos e/ou alimentícios e/
ou combustíveis), e materiais não 
considerados em enquadramento 
específico, inclusive para armaze-
namento e ensacamento de carvão, 
com atividades de manutenção e/ou 
lavagem de equipamentos e/ ou uni-
dade de abastecimento de veículos.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver ≤ 0,1 há

VI.34 22.08 N

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais em 
galpão fechado (exceto produtos/
resíduos químicos e/ou perigosos e/
ou alimentícios e/ou combustíveis), 
e materiais não considerados em 
enquadramento específico, inclusive 
para armazenamento e ensacamen-
to de carvão, sem atividades de 
manutenção, lavagem de equipa-
mentos e unidade de abastecimento 
de veículos.

Índice (I) = Área construída + área de estoca-
gem, quando houver > 1 ha e ≤ 5 ha

VI.35 22.09 N

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais em 
área aberta e/ou mista (galpão fechado + área aberta, exceto 
produtos/resíduos químicos e/ou perigosos e/ou alimentícios e/
ou combustíveis), e materiais não Considerados em outro enqua-
dramento específico, incluindo armazenamento e ensacamento 
de carvão, e armazenamento de areia, brita e outros materiais de 
construção civil, sem atividades de manutenção, lavagem de equi-
pamentos e unidade de abastecimento de veículos.

Índice (I) = Área construída + 
área de estocagem, quando hou-
ver > 0,1 e ≤ 1 ha

VI.36 22.03 N
Armazenamento e/ ou depósito de produtos químicos e/ou peri-
gosos fracionados (em recipiente com capacidade máxima de 200 
litros e/ou quilos), exceto agrotóxicos e afins.

Índice (I) = Área construída + 
área de estocagem, quando hou-
ver ≤ 0,1 ha

VI.37 20.03 N Armazenamento, reciclagem e/ou comércio de óleo de origem 
vegetal usado, sem beneficiamento.

Capacidade total de Armazena-
mento (CA) ≤ 15.000 m³ ≤

VI.38 24.03 N Lavador de veículos. Área Útil (AU) ≤ 0,02 ha

VI.39 24.04 N Garagens de ônibus e outros veículos automotores com atividades 
de manutenção e/ou lavagem e/ou abastecimento de veículos. Área Total (ATO) ≤ 0,5 ha

VI.40 8.05 N Serraria (somente desdobra de madeira) Volume mensal de madeira a ser 
serrada (m³/mês) >21 e ≤ 150

VI.41 8.06 N Fabricação de caixas de madeira para uso agropecuário e paletes Volume mensal de madeira a ser 
processada (m³/mês) >21 e ≤ 150

Grupo VII. Obras e estruturas diversas

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

VII.1 21.04 N
Atracadouro, ancoradouro, píeres e trapiches, sem realização 
de obras de dragagem, aterros, enrocamento e/ou quebra
-mar.

Capacidade de atracação/ancoragem em 
número de embarcações (NE) ≤ 5

VII.2 21.05 N Rampa para lançamento de barcos. Todos

VII.3 21.06 N Restauração, reabilitação e/ou melhoramento de estradas ou 
rodovias municipais e vicinais. Extensão da via (EV) ≤ 30 km

VII.4 21.07 N Pavimentação de Estradas e Rodovias municipais e vicinais. Extensão da via (EV) ≤ 5 km

VII.5 21.08 N Implantação de obras de arte corrente em estradas e rodovias 
municipais e vicinais. Largura do corpo hídrico (LC) ≤ 5 m de leito

VII.6 21.09 N Implantação de obras de arte especiais. Comprimento da estru-
tura (CE) ≤ 30 m

Largura da estru-
tura (LE) ≤ 15 m
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Objetivo do requerimento: Fase do empreendimento:

( ) Licença Simplificada ( ) Planejamento ( ) Instalação ( ) Operação

( ) Renovação de Licença Simplificada Data de início da operação: _____/ ______ /_______

Licença Ambiental ou protocolo anterior

Nº da Licença e do Processo: _______________________________________

Órgão Expedidor: _________________________________________________

Nº do protocolo: __________________________________________________

( ) Não possui processo anterior de requerimento de licença ambiental em nenhum órgão ambiental.

ATIVIDADE A SER LICENCIADA

Descrição da atividade:

Código enquadramento:

Endereço da unidade a ser licenciada:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social/Nome:

Nome Fantasia: CNPJ/CPF:

Endereço completo para correspondência:

E-mail: Telefone:

REPRESENTANTE LEGAL

Nome:

Endereço para correspondência:

Profissão: CPF: Telefone:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: CPF:

Endereço completo:

Conselho e nº de Registro: E-mail:

Vínculo: ( ) Consultor externo ( )Funcionário 
da empresa CETA: Telefone:

Declaro que as informações são de expressões da verdade estando ciente das sansões previstas em lei.

Representante legal
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ANEXO III

TERMO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL (TRA)

REPRESENTANTES LEGAIS (no mínimo um representante)

1. Nome: ____________________________________________________ CPF: _____________________

2. Nome: ____________________________________________________ CPF: _____________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO (consultor)

Nome: ________________________________________________________________________________

Formação: ________________________________ Registro no Conselho de Classe: _________________

CPF: ________________________ CTEA: __________________ ART nº. __________________________.

Pelo presente instrumento, declaramos que a Pessoa Jurídica/Física denominada ______________________ ________
____________________________________________ cujo empreendimento está ( ) localizado ou ( ) se localizará no 
endereço ____________________________________________________________  ___________________________
__________________________, e que ( ) realiza ou ( ) realizará a(s) atividade(s) de ____________________________
_____________________________________________ ______________________________, enquadra-se no procedi-
mento simplificado sob o código _______, nos termos da Instrução Normativa (IN) da SEMMA nº. XX-N, de XX de agosto 
de 2016, pois atende a todos os critérios, gerais e específicos, e limites de porte previstos nesta IN, e está de acordo com 
as normas ambientais e técnicas vigentes, obedecendo, ainda, às INs específicas para a atividade principal bem como para 
as atividades de apoio desenvolvidas na mesma área, quando licenciadas em conjunto.

Declaramos, ainda, serem verdadeiras as informações constantes no Relatório de Caracterização do Empreendimento 
(RCE) e no formulário de requerimento de licença ambiental apresentados à SEMMA, tendo sido obtidas em vistoria técnica 
realizada no empreendimento em ___/___/ _____ , e que os projetos elaborados e/ou adaptados para o empreendimento 
( ) estão (caso esteja em fase de operação) ou ( ) serão (caso esteja em fase de planejamento ou instalação) implemen-
tados, e são tecnicamente viáveis e ambientalmente adequados para assegurar a execução da atividade com todos os 
controles ambientais necessários, tendo sido todas as recomendações previamente explicitadas ao empreendedor ou ao 
seu representante legal, inclusive por escrito. Ainda, foram repassadas as melhores práticas para o correto gerenciamento 
do empreendimento, também por escrito.

Estamos cientes das penalidades previstas em caso de prestação de informações inverídicas e/ou imprecisas, conflito e/
ou omissão de informações, inobservância de normas, critérios e procedimentos estabelecidos pelo SEMMA, ou imperícia 
na elaboração e implementação dos controles ambientais inerentes à atividade.

Informamos que nada mais existe a declarar.

 _________________ , ____ de _________________ de _______

RESPONSÁVEL TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL

IN 002-2017 ANEXO ATIVIDADES SIMPLIFICADAS (3)
Publicação Nº 100695

ANEXO I

ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO

(I-Atividade Industrial; N-Atividade Não Industrial)

Grupo I. Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgânicos
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Cód. 
Simpl.

Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

I.01 2.01 I Unidades de resfriamento, refrigeração ou congelamen-
to de vegetais, exceto produção artesanal. Todos

I.02 15.02 I
Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, 
bombons, chocolates, gomas de mascar e afins, exceto 
produção artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de Estocagem, 
quando houver > 0,03 e ≤ 0,1 há

I.03 15.03 I
Entreposto e envase de mel, associado ou não à produ-
ção de balas e doces deste produto, exceto produção 
artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver >0,05 e ≤ 0,3 há

I.04 15.04 I
Fabricação de doces, refeições conservadas, conservas 
de frutas, legumes e outros vegetais, exceto produção 
artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver > 0,05 ha e ≤ 0,1 há

I.05 15.05 I Preparação de sal de cozinha. Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,1 há

I.06 15.07 I Fabricação de vinagre. Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,1 há

I.07 15.10 I Fabricação de massas alimentícias e biscoitos, exceto 
produção artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver > 0,03 ha e ≤ 0,1 há

I.08 15.23 I Fabricação de sorvetes, tortas geladas e afins, exceto 
produção artesanal.

Capacidade máxima de 
produção (CMP) ≤ 20 
t/mês

Índice (I) = Área 
construída + área de 
estocagem, quando 
houver ≤ 0,05 há

I.09 15.11 I Fabricação de polpa de frutas, exceto produção arte-
sanal.

Quantidade máxima de fruta processada (FP) ≤ 5 
t/dia

I.10 15.12 I Fabricação de fermentos e leveduras. Índice (I) = Área construída +área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,1 há

I.11 15.14 I Açougues e/ou peixarias, quando não localizados em 
área urbana consolidada. Todos

I.12 15.15 I Abatedouro de frango e outros animais de pequeno 
porte, exceto animais silvestres.

Capacidade animais/dia maxima de abate (CA) ≤ 
200

I.13 15.20 I
Industrialização de carne, incluindo desossa e char-
queada; produção de embutidos e outros produtos 
alimentares de origem animal.

Capacidade máxima de 
produção (CMP) ≤ 10 
t/mês

Índice (I) = Área 
construída + área de 
estocagem, quando 
houver ≤ 0,05 há

I.14 15.21 I Fabricação de temperos e condimentos. Índice (I) = Área construída +área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,1 ha

I.15 15.22 N

Supermercados e hipermercados com atividades de 
corte e limpeza de carnes, pescados e semelhantes 
(com açougue, peixaria e outros), não localizados em 
área urbana consolidada.

Todos

I.16 15.19 I Frigoríficos sem abate Todos
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I.17 16.01 I
Padronização e envase, sem produção, de bebidas em 
geral, alcoólicas ou não, exceto aguardente e água de 
coco.

Capacidade máxima de armazenamento (CA) ≤ 
15.000 litros

I.18 16.02 I Preparação e envase de água de coco. Produção máxima (PM) ≤ 5.000 l/dia

I.19 15.01 I Torrefação e/ou moagem de café e outros grãos. Capacidade máxima de produção (CMP) ≤ 2 t/Dia

I.20 2.02 N
Suinocultura (ciclo completo) sem lançamento de 
efluentes líquidos em corpo hídrico e/ou em cama 
sobreposta.

Número de cabeças por ciclo (capacidade instala-
da) >21 e ≤ 100

I.21 2.03 N
Suinocultura (exclusivo para produção de leitões / 
maternidade) sem lançamento de efluentes líquidos em 
corpo hídrico e/ou em cama sobreposta.

Número de cabeças por ciclo (capacidade instala-
da) ≤ 30

I.22 2.04 N
Suinocultura (exclusivo para terminação) sem lança-
mento de efluentes líquidos em corpo hídrico e/ou em 
cama sobreposta.

Número de cabeças por ciclo (capacidade instala-
da) >11 e ≤ 100

I.23 2.05 N Incubatório de ovos/Produção de pintos de 1 dia. Capacidade máxima de incubação (em número de 
ovos) ≤ 10.000

I.24 2.06 N Avicultura. Área de confinamento de aves (área de galpões 
construída, em m²)>201 <e ≤ 2.000

I.25 2.08 N Criação de animais de pequeno porte confinados, em 
ambiente não aquático, exceto fauna silvestre.

Área de confinamento de animais (m²) >101 e ≤ 
2.000

I.26 2.09 N Criação de animais de médio ou grande porte confina-
dos em ambiente não aquático, exceto fauna Silvestre. Número máximo de cabeças ≤ 200

I.27 2.10 N Secagem mecânica de grãos. Capacidade instalada (Volume total dos secadores 
em litros) ≤ 15.000

I.28 2.11 N Pilagem de grãos. Todos

I.29 2.12 N Despolpamento/descascamento de café, em via úmida. Capacidade instalada (litros de café/h) ≤ 2.000

I.30 2.13 N Central de seleção, tratamento e embalagem de produ-
tos vegetais; Packing House. Área construída (m²) >101 e ≤ 600

I.31 2.14 N Classificação de ovos. Todos

I.32 14.24 N Produção artesanal de alimentos e bebidas. Área construída (m²) >76≤ 200

I.33 14.25 N Resfriamento e distribuição de leite, sem beneficiamen-
to de qualquer natureza.

Capacidade de armazenamento (litros) >1501 ≤ 
5.000
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I.34 14.26 N
Fabricação de rações balanceadas e de alimentos 
preparados para animais, sem cozimento e/ou digestão 
(apenas mistura).

Capacidade máxima de produção (t/mês) >31 ≤ 
100

I.35 14.27 N Fabricação de fécula, amido e seus derivados. Área construída (m²) ≤ 200

I.36 16. 07 N Padronização e envase de aguardente (sem produção) Todos

Grupo II. Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamento e Energia

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

II.01 25.01 N Estação de Tratamento de Água (ETA)- vinculada à 
sistema público de tratamento e distribuição de água.

Vazão Máxima de Projeto (VMP) > 20l/s e ≤ 100 
l/s

II.02 25.02 N
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sem lagoas - 
vinculada à sistema público de coleta e tratamento de 
esgoto.

Vazão Máxima de Projeto (VMP) ≤ 50 l/s

II.03 18.03 N
Parcelamento do solo para fins urbanos exclusivamente 
sob a forma de desmembramento. Não inclui Lotea-
mento

Todos

II.04 18.06 N

Terraplenagem (corte e aterro) quando vinculada 
à atividade não sujeita ao licenciamento ambiental 
(exceto para a terraplenagem executada no interior da 
propriedade rural e com objetivo agropecuário, inclusive 
carreadores).

Área a ser terraplenada ≤ 0,5 
ha

Altura do talude 
≤ 5 m

II.05 18.09 N

Empreendimentos desportivos, turísticos, recreativos ou 
de lazer, públicos ou privados, (parque aquático, haras, 
clubes, complexos esportivos ou de lazer em geral, 
entre outros).

Área útil (AU) ≤ 1 há

II.06 18.12 N
Empreendimentos de hospedagem (pousadas, casas 
de repouso, centro de reabilitação, hotéis e motéis) 
instalados em área rural.

Índice (I) = Número de leitos x Área Útil (ha) ≤ 50

II.07 18.13 N Cemitérios horizontais (cemitérios parques). Número de jazigos (NJ) ≤ 500

II.08 18.14 N Cemitérios verticais. Número de lóculos (NL) ≤ 500

II.09 19.02 N Implantação de Linhas de Transmissão de energia 
elétrica. Tensão (T) ≤ 138 kV

II.10 19.04 N Implantação de Subestação de energia elétrica. Área de intervenção (AI) ≤ 1,3 há

II.11 21.01 N

Microdrenagem (Redes de drenagem de águas pluviais 
com diâmetro de tubulação requerido menor que 1.000 
mm e seus dispositivos de drenagem), sem necessi-
dade de intervenção em corpos hídricos (dragagens, 
canalização e/ou retificações, dentre outros). Não inclui 
canais de drenagem.

Todos, desde que vinculada a obras de pavimen-
tação e recapeamento asfáltico dispensada de 
licenciamento em área urbana.

II.12 21.10 N Estabelecimentos prisionais e semelhantes. Capacidade projetada (número de pessoas) (CPR) 
≤ 150
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II.13 23.04 N Hospital veterinário. Número de leitos NLE ≤ 25

II.14 23.06 N Serviços de medicina legal e serviços funerários com 
embalsamento (tanatopraxia e somatoconservação).

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 1 há

II.15 23.05 N Unidade Básica de Saúde, clínicas médicas e veteriná-
rias (com procedimentos cirúrgicos). Todos

II.16 23.02 N Laboratórios de análises clínicas, patológicas, microbio-
lógicas e/ou de biologia molecular. Todos

II.17 18.15 N

Terraplenagem (corte e aterro) quando não vinculada à 
atividade sujeita ao licenciamento ambiental (exclu-
sivo para a terraplenagem executada no interior da 
propriedade rural e com objetivo agropecuário, inclusive 
carreadores)

Movimentação de solo (m²)≤ 2.000

Grupo III. Resíduos Sólidos

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

III.01 20.01 N
Triagem, desmontagem e/ou armazenamento temporá-
rio de resíduos sólidos reutilizáveis e/ou recicláveis não 
perigosos.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,2 há

III.02 20.08 N Transbordo, triagem e armazenamento temporário de 
resíduos de construção civil ou resíduos volumosos. Todos

III.03 20.06 N
Disposição de rejeitos/estéreis provenientes da extração 
de rochas, exceto lama do beneficiamento de rochas 
ornamentais (LBRO).

Área útil ≤ 0,3 há
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Grupo IV. Extração Mineral e Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos

Cód. 
Simpl.

Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

IV.01 1.01 N Extração de rochas para produção de paralelepípedos e 
outros artefatos artesanais. Produção mensal (PM) ≤ 1.000 m³

IV.02 1.02 N Extração de argila, para produção de cerâmicas e outros 
produtos industriais/ artesanais. Área útil (AU) ≤ 2 há

IV.03 1.06 N Extração de areia em leito de rio. Índice (I) = Área útil (ha) do(s) Porto(s) de Estoca-
gem/ Carregamento x Volume (m³/ mês) ≤ 250

IV.04 3.03 I
Corte e Acabamento/ Aparelhamento de Rochas Orna-
mentais e/ou polimento manual ou semiautomático, 
quando exclusivos.

Todos

IV.05 3.07 I Fabricação de artigos de cerâmica vermelha (telhas, 
tijolos, lajotas, manilhas e afins).

Produção Mensal em Número máximo de peças 
produzidas (PM) ≤ 600.000

IV.06 3.08 I Ensacamento de argila, areia e afins. Todos

IV.07 3.10 I Beneficiamento de areia para usos diversos ou de rochas 
para produção de pedras decorativas. Produção Mensal (PM) ≤ 200 ton

IV.08 3.11 I Limpeza de blocos de rochas ornamentais. Todos

Grupo V. Atividades nas áreas Química, Biológica e Farmacêutica

Cód. 
Simpl.

Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

V.01 11.05 I Fabricação de sabão, detergentes e glicerina. Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,1 há

V.02 11.06 N Fracionamento, embalagem e estocagem de produtos 
químicos e de limpeza.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,5 há

V.03 11.08 I Fabricação / Industrialização de produtos derivados de 
poliestireno expansível (isopor).

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,2 há

V.04 11.09 I
Curtimento e outras preparações de couro e peles, sem 
uso de produtos químicos (uso de extratos vegetais, 
salga e outros).

Capacidade máxima de produção (CMP) ≤ 10.000 
peças/mês

V.05 14.05 I
Lavanderia comercial de artigos de vestuário, cama, 
mesa e banho, exceto artigos hospitalares, sem tingi-
mento de peças.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,1 há

V.06 17.15 I
Beneficiamento e embalagem de produtos fitoterápi-
cos naturais, incluindo medicamentos e suplementos 
alimentares.

Índice (I) = área construída + área de estocagem, 
quando houver > 0,03 há

V.07 22.10 N Armazenamento de produtos domissanitários e/ou de 
fumigação e/ou de expurgo. Todos
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Grupo VI. Indústrias Diversas, Metalmecânica, Estocagem e Serviços

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

VI.01 5.10 I Serralheria (somente corte). Área Útil (AU) > 200 m²

VI.02 5.01
I

I

Fabricação de chapas lisas ou 
corrugadas, bobinas, tiras e 
fitas, perfis, barras redondas, 
chatas ou quadradas, verga-
lhões, tubos e fios, de metais 
e ligas ferrosas e não ferrosas, 
a quente ou a frio, desde que 
sem tratamento químico su-
perficial e/ou galvanotécnico.

Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 
5.000 t/mês

VI.03 5.02 I Relaminação de metais e ligas 
não-ferrosos.

Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 
100 t/ mês

VI.04 5.03 I Produção de soldas e anodos. Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 2 
t/mês

VI.05 5.04 I
Metalurgia do pó, inclusive 
peças moldadas (ferramentas 
de usinagem e outras).

Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 1 
t/mês

VI.06 5.05 I

Fabricação e/ou manutenção 
de estruturas metálicas e/ 
ou artefatos de metais ou 
ligas ferrosas, ou não-ferro-
sas, laminados, extrudados, 
trefilados, inclusive móveis, 
máquinas, aparelhos, peças, 
acessórios, tanques, reser-
vatórios e outros recipientes 
metálicos de caldeiraria, 
sem pintura por aspersão, 
tratamento superficial químico, 
termoquímico, galvanotécnico 
e jateamento.

Capacidade Máxima de 
Processamento (CP) ≤ 5 
t/mês

Índice (I) = 
Área constru-
ída + área de 
estocagem, 
quando houver 
≤ 0,1 há

VI.07 5.09 I
Fabricação de Placas e Tar-
jetas Refletivas para veículos 
Automotivos.

Todos

VI.08 5.05 I

Reparação, retífica, lanterna-
gem e/ ou manutenção de 
máquinas, aparelhos e equi-
pamentos mecânicos diversos, 
inclusive motores automotivos, 
sem pintura por aspersão, 
incluindo oficinas mecânicas.

Área Útil (AU) ≤ 0,1 há

VI.09 5.06 I

Reparação, retífica, lanterna-
gem e/ ou manutenção de 
máquinas, aparelhos e equi-
pamentos mecânicos diversos, 
inclusive motores automotivos, 
com pintura por aspersão, 
incluindo oficinas mecânicas.

Área Útil (AU) ≤ 0,05 há

VI.10 6.01 I
Fabricação e/ou montagem de 
material elétrico (peças, gera-
dores, motores e outros).

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,2 há

VI.11 6.02 I
Montagem de máquinas, apa-
relhos e equipamentos para 
comunicação e informática.

Todos
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VI.12 8.01 I

Serraria e/ou fabricação de 
artefatos e estruturas de 
madeira, bambu, vime, junco, 
xaxim, palha trançada ou 
cortiça e afins (ferramentas, 
móveis, chapas e placas de 
madeira compensada ou 
prensada, revestidas ou não 
com material plástico, entre 
outros), sem pintura e/ou 
outras proteções superficiais, 
exceto para aplicação rural.

Volume de madeira a ser 
processada (VMMP)
≤ 50 m³/mês

Índice (I) = 
Área constru-
ída + área de 
estocagem, 
quando houver 
≤ 0,1 há

VI.13 8.03 I Fabricação de artigos de col-
choaria e estofados.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 1 há

VI.14 8.04 I

Tratamento térmico de 
embalagens de madeira, sem 
uso de produtos químicos ou 
orgânicos.

Todos

VI.15 9.01 I

Fabricação e/ou 
corte de embala-
gens e/ ou arte-
fatos de papel ou 
papelão, inclusive 
com impressão e/
ou plastificação.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver > 0,03

VI.16 10.01 I

Recondicionamen-
to de pneus com 
vulcanização a 
frio ou a quente 
(autoclave), com 
uso exclusivo de 
energia elétrica 
ou gás.

Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 1.000 unidades/
mês

VI.17 10.02 I

Recondicionamen-
to de pneus com 
vulcanização a 
frio ou a quente 
(autoclave), com 
queima de lenha 
ou combustíveis 
líquidos.

Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 500 unidades/mês

VI.18 12.01 I

Fabricação de 
artigos de material 
plástico para 
usos industriais, 
comerciais e/ou 
domésticos, com 
ou sem impressão, 
sem realização 
de processo de 
reciclagem.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 0,2 há

VI.19 13.01 I

Beneficiamento, 
fiação e tecelagem 
de fibras têxteis, 
sem tingimento.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 0,2 há

VI.20 13.03 I

Fabricação de 
cordas, cordões 
e cabos de fibras 
têxteis e sintéti-
cas.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 0,2 há
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VI.21 13.04 I

Fabricação de 
estopa, materiais 
para estofos e 
recuperação de 
resíduos têxteis, 
sem estamparia e/
ou tintura.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 1 há

VI.22 13.06 I

Fabricação de 
artigos de pas-
samanaria, fitas, 
filós, rendas e 
bordados.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 1 há

VI.23 14.01 I

Customização 
de roupas, com 
lixamento e 
descoloração, 
sem geração de 
efluente.

Todos

VI.24 14.02 I

Confecções de 
roupas e artefatos 
de tecido de 
cama, mesa e 
banho, sem tingi-
mento, estamparia 
e/ou utilização de 
produtos quími-
cos.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, quando 
houver) > 0,05 há

VI.25 17.01 I

Fabricação de 
peças, ornatos, 
estruturas e pré-
moldados de ci-
mento, gesso e de 
lama do beneficia-
mento de rochas 
ornamentais.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 0,1 há

VI.26 17.03 I

Corte e acaba-
mento de vidros, 
sem fabricação e/
ou elaboração.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver >0,05 ha e ≤ 0,5 há

VI.27 17.06 I Gráficas e edito-
ras. Área Útil (AU) > 0,05 há

VI.28 17.07 I

Fabricação de 
instrumentos 
musicais, exceto 
de madeira, e fitas 
magnéticas.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 0,5 há

VI.29 17.13 I

Fabricação de 
pincéis, vassou-
ras, escovas e 
semelhantes, 
inclusive com 
reaproveitamento 
de materiais.

Todos

VI.30 17.17 I
Fabricação de 
velas de cera e 
parafina.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 0,2 há

VI.31 22.05 N

Pátio de estoca-
gem, armazém ou 
depósito exclusivo 
para blocos de 
rochas ornamen-
tais.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 3 há
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VI.32 22.06 N

Pátio de Estoca-
gem, armazém ou 
depósito exclusi-
vo para grãos e 
outros produtos 
alimentícios, 
associado ou não 
à classificação 
(rebeneficiamen-
to), incluindo 
frigorificados.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 1 há

VI.33 22.07 N

Pátio de estoca-
gem, armazém 
ou depósito para 
cargas gerais em 
área/galpão aber-
to e/ou fechado 
(exceto produtos/
resíduos químicos 
e/ou perigosos e/
ou alimentícios e/
ou combustíveis), 
e materiais não 
considerados em 
enquadramento 
específico, inclusi-
ve para armazena-
mento e ensaca-
mento de carvão, 
com atividades 
de manutenção 
e/ou lavagem de 
equipamentos e/ 
ou unidade de 
abastecimento de 
veículos.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver ≤ 0,1 há

VI.34 22.08 N

Pátio de estoca-
gem, armazém 
ou depósito para 
cargas gerais em 
galpão fechado 
(exceto produtos/
resíduos químicos 
e/ou perigosos e/
ou alimentícios e/
ou combustíveis), 
e materiais não 
considerados em 
enquadramento 
específico, inclusi-
ve para armazena-
mento e ensaca-
mento de carvão, 
sem atividades de 
manutenção, lava-
gem de equipa-
mentos e unidade 
de abastecimento 
de veículos.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, quando 
houver > 1 ha e ≤ 5 ha
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VI.35 22.09 N

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para 
cargas gerais em área aberta e/ou mista (galpão 
fechado + área aberta, exceto produtos/resíduos 
químicos e/ou perigosos e/ou alimentícios e/ou com-
bustíveis), e materiais não Considerados em outro 
enquadramento específico, incluindo armazenamen-
to e ensacamento de carvão, e armazenamento de 
areia, brita e outros materiais de construção civil, 
sem atividades de manutenção, lavagem de equipa-
mentos e unidade de abastecimento de veículos.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver > 0,1 e ≤ 1 ha

VI.36 22.03 N

Armazenamento e/ ou depósito de produtos quí-
micos e/ou perigosos fracionados (em recipiente 
com capacidade máxima de 200 litros e/ou quilos), 
exceto agrotóxicos e afins.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 ha

VI.37 20.03 N Armazenamento, reciclagem e/ou comércio de óleo 
de origem vegetal usado, sem beneficiamento.

Capacidade total de Armazenamento (CA) ≤ 
15.000 m³ ≤

VI.38 24.03 N Lavador de veículos. Área Útil (AU) ≤ 0,02 ha

VI.39 24.04 N
Garagens de ônibus e outros veículos automotores 
com atividades de manutenção e/ou lavagem e/ou 
abastecimento de veículos.

Área Total (ATO) ≤ 0,5 ha

VI.40 8.05 N Serraria (somente desdobra de madeira) Volume mensal de madeira a ser serrada (m³/
mês) >21 e ≤ 150

VI.41 8.06 N Fabricação de caixas de madeira para uso agropecu-
ário e paletes

Volume mensal de madeira a ser processada 
(m³/mês) >21 e ≤ 150

Grupo VII. Obras e estruturas diversas

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

VII.1 21.04 N
Atracadouro, ancoradouro, píeres e trapiches, sem realização 
de obras de dragagem, aterros, enrocamento e/ou quebra
-mar.

Capacidade de atracação/ancoragem em 
número de embarcações (NE) ≤ 5

VII.2 21.05 N Rampa para lançamento de barcos. Todos

VII.3 21.06 N Restauração, reabilitação e/ou melhoramento de estradas ou 
rodovias municipais e vicinais. Extensão da via (EV) ≤ 30 km

VII.4 21.07 N Pavimentação de Estradas e Rodovias municipais e vicinais. Extensão da via (EV) ≤ 5 km

VII.5 21.08 N Implantação de obras de arte corrente em estradas e rodovias 
municipais e vicinais. Largura do corpo hídrico (LC) ≤ 5 m de leito

VII.6 21.09 N Implantação de obras de arte especiais. Comprimento da estru-
tura (CE) ≤ 30 m

Largura da estru-
tura (LE) ≤ 15 m
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Objetivo do requerimento: Fase do empreendimento:

( ) Licença Simplificada ( ) Planejamento ( ) Instalação ( ) Operação

( ) Renovação de Licença Simplificada Data de início da operação: _____/ ______ /_______

Licença Ambiental ou protocolo anterior

Nº da Licença e do Processo: _______________________________________

Órgão Expedidor: _________________________________________________

Nº do protocolo: __________________________________________________

( ) Não possui processo anterior de requerimento de licença ambiental em nenhum órgão ambiental.

ATIVIDADE A SER LICENCIADA

Descrição da atividade:

Código enquadramento:

Endereço da unidade a ser licenciada:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social/Nome:

Nome Fantasia: CNPJ/CPF:

Endereço completo para correspondência:

E-mail: Telefone:

REPRESENTANTE LEGAL

Nome:

Endereço para correspondência:

Profissão: CPF: Telefone:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: CPF:

Endereço completo:

Conselho e nº de Registro: E-mail:

Vínculo: ( ) Consultor externo ( )Funcionário 
da empresa CETA: Telefone:

Declaro que as informações são de expressões da verdade estando ciente das sansões previstas em lei.

Representante legal
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ANEXO III

TERMO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL (TRA)

REPRESENTANTES LEGAIS (no mínimo um representante)

1. Nome: ____________________________________________________ CPF: _____________________

2. Nome: ____________________________________________________ CPF: _____________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO (consultor)

Nome: ________________________________________________________________________________

Formação: ________________________________ Registro no Conselho de Classe: _________________

CPF: ________________________ CTEA: __________________ ART nº. __________________________.

Pelo presente instrumento, declaramos que a Pessoa Jurídica/Física denominada ______________________ __________
__________________________________________ cujo empreendimento está ( ) localizado ou ( ) se localizará no ende-
reço ____________________________________________________________  _______________________________
______________________, e que ( ) realiza ou ( ) realizará a(s) atividade(s) de ________________________________
_________________________________________ ______________________________, enquadra-se no procedimento 
simplificado sob o código _______, nos termos da Instrução Normativa (IN) da SEMMA nº. 002, de 13 de setembro de 
2017, pois atende a todos os critérios, gerais e específicos, e limites de porte previstos nesta IN, e está de acordo com as 
normas ambientais e técnicas vigentes, obedecendo, ainda, às INs específicas para a atividade principal bem como para 
as atividades de apoio desenvolvidas na mesma área, quando licenciadas em conjunto.

Declaramos, ainda, serem verdadeiras as informações constantes no Relatório de Caracterização do Empreendimento 
(RCE) e no formulário de requerimento de licença ambiental apresentados à SEMMA, tendo sido obtidas em vistoria técnica 
realizada no empreendimento em ___/___/ _____ , e que os projetos elaborados e/ou adaptados para o empreendimento 
( ) estão (caso esteja em fase de operação) ou ( ) serão (caso esteja em fase de planejamento ou instalação) implemen-
tados, e são tecnicamente viáveis e ambientalmente adequados para assegurar a execução da atividade com todos os 
controles ambientais necessários, tendo sido todas as recomendações previamente explicitadas ao empreendedor ou ao 
seu representante legal, inclusive por escrito. Ainda, foram repassadas as melhores práticas para o correto gerenciamento 
do empreendimento, também por escrito.

Estamos cientes das penalidades previstas em caso de prestação de informações inverídicas e/ou imprecisas, conflito e/
ou omissão de informações, inobservância de normas, critérios e procedimentos estabelecidos pelo SEMMA, ou imperícia 
na elaboração e implementação dos controles ambientais inerentes à atividade.

Informamos que nada mais existe a declarar.

 _________________ , ____ de _________________ de _______

RESPONSÁVEL TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL

IN 002-2017 ANEXO ATIVIDADES SIMPLIFICADAS (4)
Publicação Nº 100696

ANEXO I

ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO

(I-Atividade Industrial; N-Atividade Não Industrial)

Grupo I. Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgânicos

Cód. 
Simpl.

Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

I.01 2.01 I Unidades de resfriamento, refrigeração ou congelamento de 
vegetais, exceto produção artesanal. Todos
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I.02 15.02 I
Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, bombons, 
chocolates, gomas de mascar e afins, exceto produção 
artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de Esto-
cagem, quando houver > 0,03 e ≤ 0,1 há

I.03 15.03 I Entreposto e envase de mel, associado ou não à produção de 
balas e doces deste produto, exceto produção artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver >0,05 e ≤ 0,3 há

I.04 15.04 I Fabricação de doces, refeições conservadas, conservas de 
frutas, legumes e outros vegetais, exceto produção artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver > 0,05 ha e ≤ 0,1 há

I.05 15.05 I Preparação de sal de cozinha. Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

I.06 15.07 I Fabricação de vinagre. Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

I.07 15.10 I Fabricação de massas alimentícias e biscoitos, exceto produ-
ção artesanal.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver > 0,03 ha e ≤ 0,1 há

I.08 15.23 I Fabricação de sorvetes, tortas geladas e afins, exceto produ-
ção artesanal.

Capacidade máxima de 
produção (CMP) ≤ 20 
t/mês

Índice (I) = Área 
construída + área 
de estocagem, 
quando houver ≤ 
0,05 há

I.09 15.11 I Fabricação de polpa de frutas, exceto produção artesanal. Quantidade máxima de fruta processada (FP) 
≤ 5 t/dia

I.10 15.12 I Fabricação de fermentos e leveduras. Índice (I) = Área construída +área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

I.11 15.14 I Açougues e/ou peixarias, quando não localizados em área 
urbana consolidada. Todos

I.12 15.15 I Abatedouro de frango e outros animais de pequeno porte, 
exceto animais silvestres.

Capacidade animais/dia maxima de abate 
(CA) ≤ 200

I.13 15.20 I
Industrialização de carne, incluindo desossa e charqueada; 
produção de embutidos e outros produtos alimentares de 
origem animal.

Capacidade máxima de 
produção (CMP) ≤ 10 
t/mês

Índice (I) = Área 
construída + área 
de estocagem, 
quando houver ≤ 
0,05 há

I.14 15.21 I Fabricação de temperos e condimentos. Índice (I) = Área construída +área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 ha

I.15 15.22 N

Supermercados e hipermercados com atividades de corte e 
limpeza de carnes, pescados e semelhantes (com açougue, 
peixaria e outros), não localizados em área urbana consoli-
dada.

Todos

I.16 15.19 I Frigoríficos sem abate Todos

I.17 16.01 I Padronização e envase, sem produção, de bebidas em geral, 
alcoólicas ou não, exceto aguardente e água de coco.

Capacidade máxima de armazenamento (CA) 
≤ 15.000 litros

I.18 16.02 I Preparação e envase de água de coco. Produção máxima (PM) ≤ 5.000 l/dia
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I.19 15.01 I Torrefação e/ou moagem de café e outros grãos. Capacidade máxima de produção (CMP) ≤ 2 
t/Dia

I.20 2.02 N Suinocultura (ciclo completo) sem lançamento de efluentes 
líquidos em corpo hídrico e/ou em cama sobreposta.

Número de cabeças por ciclo (capacidade 
instalada) >21 e ≤ 100

I.21 2.03 N
Suinocultura (exclusivo para produção de leitões / maternida-
de) sem lançamento de efluentes líquidos em corpo hídrico e/
ou em cama sobreposta.

Número de cabeças por ciclo (capacidade 
instalada) ≤ 30

I.22 2.04 N
Suinocultura (exclusivo para terminação) sem lançamento de 
efluentes líquidos em corpo hídrico e/ou em cama sobrepos-
ta.

Número de cabeças por ciclo (capacidade 
instalada) >11 e ≤ 100

I.23 2.05 N Incubatório de ovos/Produção de pintos de 1 dia. Capacidade máxima de incubação (em núme-
ro de ovos) ≤ 10.000

I.24 2.06 N Avicultura. Área de confinamento de aves (área de gal-
pões construída, em m²)>201 <e ≤ 2.000

I.25 2.08 N Criação de animais de pequeno porte confinados, em am-
biente não aquático, exceto fauna silvestre.

Área de confinamento de animais (m²) >101 
e ≤ 2.000

I.26 2.09 N Criação de animais de médio ou grande porte confinados em 
ambiente não aquático, exceto fauna Silvestre. Número máximo de cabeças ≤ 200

I.27 2.10 N Secagem mecânica de grãos. Capacidade instalada (Volume total dos seca-
dores em litros) ≤ 15.000

I.28 2.11 N Pilagem de grãos. Todos

I.29 2.12 N Despolpamento/descascamento de café, em via úmida. Capacidade instalada (litros de café/h) ≤ 
2.000

I.30 2.13 N Central de seleção, tratamento e embalagem de produtos 
vegetais; Packing House. Área construída (m²) >101 e ≤ 600

I.31 2.14 N Classificação de ovos. Todos

I.32 14.24 N Produção artesanal de alimentos e bebidas. Área construída (m²) >76≤ 200

I.33 14.25 N Resfriamento e distribuição de leite, sem beneficiamento de 
qualquer natureza.

Capacidade de armazenamento (litros) 
>1501 ≤ 5.000

I.34 14.26 N Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados 
para animais, sem cozimento e/ou digestão (apenas mistura).

Capacidade máxima de produção (t/mês) 
>31 ≤ 100
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I.35 14.27 N Fabricação de fécula, amido e seus derivados. Área construída (m²) ≤ 200

I.36 16. 07 N Padronização e envase de aguardente (sem produção) Todos

Grupo II. Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamento e Energia

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

II.01 25.01 N Estação de Tratamento de Água (ETA)- vinculada à sistema 
público de tratamento e distribuição de água.

Vazão Máxima de Projeto (VMP) > 20l/s e 
≤ 100 l/s

II.02 25.02 N Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sem lagoas - vincula-
da à sistema público de coleta e tratamento de esgoto. Vazão Máxima de Projeto (VMP) ≤ 50 l/s

II.03 18.03 N Parcelamento do solo para fins urbanos exclusivamente sob a 
forma de desmembramento. Não inclui Loteamento Todos

II.04 18.06 N

Terraplenagem (corte e aterro) quando vinculada à atividade 
não sujeita ao licenciamento ambiental (exceto para a terra-
plenagem executada no interior da propriedade rural e com 
objetivo agropecuário, inclusive carreadores).

Área a ser terraplenada 
≤ 0,5 ha

Altura do talude 
≤ 5 m

II.05 18.09 N
Empreendimentos desportivos, turísticos, recreativos ou de 
lazer, públicos ou privados, (parque aquático, haras, clubes, 
complexos esportivos ou de lazer em geral, entre outros).

Área útil (AU) ≤ 1 há

II.06 18.12 N
Empreendimentos de hospedagem (pousadas, casas de repou-
so, centro de reabilitação, hotéis e motéis) instalados em área 
rural.

Índice (I) = Número de leitos x Área Útil 
(ha) ≤ 50

II.07 18.13 N Cemitérios horizontais (cemitérios parques). Número de jazigos (NJ) ≤ 500

II.08 18.14 N Cemitérios verticais. Número de lóculos (NL) ≤ 500

II.09 19.02 N Implantação de Linhas de Transmissão de energia elétrica. Tensão (T) ≤ 138 kV

II.10 19.04 N Implantação de Subestação de energia elétrica. Área de intervenção (AI) ≤ 1,3 há

II.11 21.01 N

Microdrenagem (Redes de drenagem de águas pluviais com 
diâmetro de tubulação requerido menor que 1.000 mm e seus 
dispositivos de drenagem), sem necessidade de intervenção 
em corpos hídricos (dragagens, canalização e/ou retificações, 
dentre outros). Não inclui canais de drenagem.

Todos, desde que vinculada a obras de 
pavimentação e recapeamento asfáltico dis-
pensada de licenciamento em área urbana.

II.12 21.10 N Estabelecimentos prisionais e semelhantes. Capacidade projetada (número de pessoas) 
(CPR) ≤ 150

II.13 23.04 N Hospital veterinário. Número de leitos NLE ≤ 25

II.14 23.06 N Serviços de medicina legal e serviços funerários com embalsa-
mento (tanatopraxia e somatoconservação).

Índice (I) = Área construída + área de 
estocagem, quando houver ≤ 1 há
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II.15 23.05 N Unidade Básica de Saúde, clínicas médicas e veterinárias (com 
procedimentos cirúrgicos). Todos

II.16 23.02 N Laboratórios de análises clínicas, patológicas, microbiológicas 
e/ou de biologia molecular. Todos

II.17 18.15 N

Terraplenagem (corte e aterro) quando não vinculada à 
atividade sujeita ao licenciamento ambiental (exclusivo para 
a terraplenagem executada no interior da propriedade rural e 
com objetivo agropecuário, inclusive carreadores)

Movimentação de solo (m²)≤ 2.000

Grupo III. Resíduos Sólidos

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

III.01 20.01 N Triagem, desmontagem e/ou armazenamento temporário de 
resíduos sólidos reutilizáveis e/ou recicláveis não perigosos.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,2 há

III.02 20.08 N Transbordo, triagem e armazenamento temporário de resíduos 
de construção civil ou resíduos volumosos. Todos

III.03 20.06 N
Disposição de rejeitos/estéreis provenientes da extração de 
rochas, exceto lama do beneficiamento de rochas ornamentais 
(LBRO).

Área útil ≤ 0,3 há

Grupo IV. Extração Mineral e Beneficiamento de Minerais Não-Metálicos

Cód. 
Simpl.

Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

IV.01 1.01 N Extração de rochas para produção de paralelepípedos e outros 
artefatos artesanais. Produção mensal (PM) ≤ 1.000 m³

IV.02 1.02 N Extração de argila, para produção de cerâmicas e outros 
produtos industriais/ artesanais. Área útil (AU) ≤ 2 há

IV.03 1.06 N Extração de areia em leito de rio.
Índice (I) = Área útil (ha) do(s) Porto(s) de 
Estocagem/ Carregamento x Volume (m³/ 
mês) ≤ 250

IV.04 3.03 I
Corte e Acabamento/ Aparelhamento de Rochas Ornamentais 
e/ou polimento manual ou semiautomático, quando exclusi-
vos.

Todos

IV.05 3.07 I Fabricação de artigos de cerâmica vermelha (telhas, tijolos, 
lajotas, manilhas e afins).

Produção Mensal em Número máximo de 
peças produzidas (PM) ≤ 600.000

IV.06 3.08 I Ensacamento de argila, areia e afins. Todos

IV.07 3.10 I Beneficiamento de areia para usos diversos ou de rochas para 
produção de pedras decorativas. Produção Mensal (PM) ≤ 200 ton

IV.08 3.11 I Limpeza de blocos de rochas ornamentais. Todos
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Grupo V. Atividades nas áreas Química, Biológica e Farmacêutica

Cód. 
Simpl.

Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

V.01 11.05 I Fabricação de sabão, detergentes e glicerina. Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

V.02 11.06 N Fracionamento, embalagem e estocagem de produtos quími-
cos e de limpeza.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,5 há

V.03 11.08 I Fabricação / Industrialização de produtos derivados de polies-
tireno expansível (isopor).

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,2 há

V.04 11.09 I
Curtimento e outras preparações de couro e peles, sem uso 
de produtos químicos (uso de extratos vegetais, salga e 
outros).

Capacidade máxima de produção (CMP) ≤ 
10.000 peças/mês

V.05 14.05 I Lavanderia comercial de artigos de vestuário, cama, mesa e 
banho, exceto artigos hospitalares, sem tingimento de peças.

Índice (I) = Área construída + área de esto-
cagem, quando houver ≤ 0,1 há

V.06 17.15 I Beneficiamento e embalagem de produtos fitoterápicos natu-
rais, incluindo medicamentos e suplementos alimentares.

Índice (I) = área construída + área de estoca-
gem, quando houver > 0,03 há

V.07 22.10 N Armazenamento de produtos domissanitários e/ou de fumiga-
ção e/ou de expurgo. Todos

Grupo VI. Indústrias Diversas, Metalmecânica, Estocagem e Serviços

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

VI.01 5.10 I Serralheria (somente corte). Área Útil (AU) > 200 m²

VI.02 5.01
I

I

Fabricação de chapas lisas ou corruga-
das, bobinas, tiras e fitas, perfis, barras 
redondas, chatas ou quadradas, ver-
galhões, tubos e fios, de metais e ligas 
ferrosas e não ferrosas, a quente ou a 
frio, desde que sem tratamento químico 
superficial e/ou galvanotécnico.

Capacidade Máxima de 
Produção (CMP) ≤ 5.000 
t/mês

VI.03 5.02 I Relaminação de metais e ligas não-
ferrosos.

Capacidade Máxima de 
Produção (CMP) ≤ 100 
t/ mês

VI.04 5.03 I Produção de soldas e anodos.
Capacidade Máxima de 
Produção (CMP) ≤ 2 t/
mês

VI.05 5.04 I
Metalurgia do pó, inclusive peças 
moldadas (ferramentas de usinagem e 
outras).

Capacidade Máxima de 
Produção (CMP) ≤ 1 t/
mês

VI.06 5.05 I

Fabricação e/ou manutenção de 
estruturas metálicas e/ ou artefatos de 
metais ou ligas ferrosas, ou não-ferro-
sas, laminados, extrudados, trefilados, 
inclusive móveis, máquinas, aparelhos, 
peças, acessórios, tanques, reservató-
rios e outros recipientes metálicos de 
caldeiraria, sem pintura por aspersão, 
tratamento superficial químico, termo-
químico, galvanotécnico e jateamento.

Capacidade 
Máxima de 
Processa-
mento (CP) 
≤ 5 t/mês

Índice 
(I) = 
Área 
cons-
truída + 
área de 
estoca-
gem, 
quando 
houver 
≤ 0,1 há
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VI.07 5.09 I Fabricação de Placas e Tarjetas Refleti-
vas para veículos Automotivos. Todos

VI.08 5.05 I

Reparação, retífica, lanternagem e/ ou 
manutenção de máquinas, aparelhos 
e equipamentos mecânicos diversos, 
inclusive motores automotivos, sem 
pintura por aspersão, incluindo oficinas 
mecânicas.

Área Útil (AU) ≤ 0,1 há

VI.09 5.06 I

Reparação, retífica, lanternagem e/ ou 
manutenção de máquinas, aparelhos 
e equipamentos mecânicos diversos, 
inclusive motores automotivos, com 
pintura por aspersão, incluindo oficinas 
mecânicas.

Área Útil (AU) ≤ 0,05 há

VI.10 6.01 I
Fabricação e/ou montagem de material 
elétrico (peças, geradores, motores e 
outros).

Índice (I) = Área constru-
ída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,2 há

VI.11 6.02 I
Montagem de máquinas, aparelhos 
e equipamentos para comunicação e 
informática.

Todos

VI.12 8.01 I

Serraria e/ou fabricação de artefatos e 
estruturas de madeira, bambu, vime, 
junco, xaxim, palha trançada ou cortiça 
e afins (ferramentas, móveis, chapas 
e placas de madeira compensada ou 
prensada, revestidas ou não com mate-
rial plástico, entre outros), sem pintura 
e/ou outras proteções superficiais, 
exceto para aplicação rural.

Volume de 
madeira a ser 
processada 
(VMMP)
≤ 50 m³/mês

Índice 
(I) = 
Área 
cons-
truída + 
área de 
estoca-
gem, 
quando 
houver 
≤ 0,1 há

VI.13 8.03 I Fabricação de artigos de colchoaria e 
estofados.

Índice (I) = Área constru-
ída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 1 há

VI.14 8.04 I
Tratamento térmico de embalagens de 
madeira, sem uso de produtos químicos 
ou orgânicos.

Todos

VI.15 9.01 I

Fabricação e/ou corte de embalagens 
e/ ou artefatos de papel ou pape-
lão, inclusive com impressão e/ou 
plastificação.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver > 0,03

VI.16 10.01 I

Recondicionamento de pneus com 
vulcanização a frio ou a quente 
(autoclave), com uso exclusivo de 
energia elétrica ou gás.

Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 1.000 unida-
des/mês

VI.17 10.02 I

Recondicionamento de pneus com 
vulcanização a frio ou a quente 
(autoclave), com queima de lenha ou 
combustíveis líquidos.

Capacidade Máxima de Produção (CMP) ≤ 500 unidades/
mês

VI.18 12.01 I

Fabricação de artigos de mate-
rial plástico para usos industriais, 
comerciais e/ou domésticos, com ou 
sem impressão, sem realização de 
processo de reciclagem.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,2 há

VI.19 13.01 I Beneficiamento, fiação e tecelagem 
de fibras têxteis, sem tingimento.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,2 há

VI.20 13.03 I Fabricação de cordas, cordões e 
cabos de fibras têxteis e sintéticas.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,2 há
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VI.21 13.04 I
Fabricação de estopa, materiais para 
estofos e recuperação de resíduos 
têxteis, sem estamparia e/ou tintura.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 1 há

VI.22 13.06 I Fabricação de artigos de passamana-
ria, fitas, filós, rendas e bordados.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 1 há

VI.23 14.01 I
Customização de roupas, com lixa-
mento e descoloração, sem geração 
de efluente.

Todos

VI.24 14.02 I

Confecções de roupas e artefatos de 
tecido de cama, mesa e banho, sem 
tingimento, estamparia e/ou utiliza-
ção de produtos químicos.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) > 0,05 há

VI.25 17.01 I

Fabricação de peças, ornatos, estru-
turas e pré-moldados de cimento, 
gesso e de lama do beneficiamento 
de rochas ornamentais.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,1 há

VI.26 17.03 I Corte e acabamento de vidros, sem 
fabricação e/ou elaboração.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver >0,05 ha e ≤ 0,5 há

VI.27 17.06 I Gráficas e editoras. Área Útil (AU) > 0,05 há

VI.28 17.07 I
Fabricação de instrumentos musicais, 
exceto de madeira, e fitas magné-
ticas.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,5 há

VI.29 17.13 I
Fabricação de pincéis, vassouras, es-
covas e semelhantes, inclusive com 
reaproveitamento de materiais.

Todos

VI.30 17.17 I Fabricação de velas de cera e para-
fina.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,2 há

VI.31 22.05 N
Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito exclusivo para blocos de 
rochas ornamentais.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 3 há

VI.32 22.06 N

Pátio de Estocagem, armazém ou de-
pósito exclusivo para grãos e outros 
produtos alimentícios, associado ou 
não à classificação (rebeneficiamen-
to), incluindo frigorificados.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 1 há

VI.33 22.07 N

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais em 
área/galpão aberto e/ou fechado 
(exceto produtos/resíduos químicos 
e/ou perigosos e/ou alimentícios e/
ou combustíveis), e materiais não 
considerados em enquadramento 
específico, inclusive para armaze-
namento e ensacamento de carvão, 
com atividades de manutenção e/ou 
lavagem de equipamentos e/ ou uni-
dade de abastecimento de veículos.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,1 há
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VI.34 22.08 N

Pátio de estocagem, armazém ou 
depósito para cargas gerais em 
galpão fechado (exceto produtos/
resíduos químicos e/ou perigosos e/
ou alimentícios e/ou combustíveis), 
e materiais não considerados em 
enquadramento específico, inclusive 
para armazenamento e ensacamento 
de carvão, sem atividades de manu-
tenção, lavagem de equipamentos 
e unidade de abastecimento de 
veículos.

Índice (I) = Área construída + área de estocagem, 
quando houver > 1 ha e ≤ 5 ha

VI.35 22.09 N

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais em área aberta e/
ou mista (galpão fechado + área aberta, exceto produtos/resíduos químicos e/
ou perigosos e/ou alimentícios e/ou combustíveis), e materiais não Considerados 
em outro enquadramento específico, incluindo armazenamento e ensacamento 
de carvão, e armazenamento de areia, brita e outros materiais de construção 
civil, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e unidade de 
abastecimento de veículos.

Índice (I) = Área constru-
ída + área de estocagem, 
quando houver > 0,1 e 
≤ 1 ha

VI.36 22.03 N
Armazenamento e/ ou depósito de produtos químicos e/ou perigosos fraciona-
dos (em recipiente com capacidade máxima de 200 litros e/ou quilos), exceto 
agrotóxicos e afins.

Índice (I) = Área constru-
ída + área de estocagem, 
quando houver ≤ 0,1 ha

VI.37 20.03 N Armazenamento, reciclagem e/ou comércio de óleo de origem vegetal usado, 
sem beneficiamento.

Capacidade total de 
Armazenamento (CA) ≤ 
15.000 m³

≤

VI.38 24.03 N Lavador de veículos. Área Útil (AU) ≤ 0,02 ha

VI.39 24.04 N Garagens de ônibus e outros veículos automotores com atividades de manuten-
ção e/ou lavagem e/ou abastecimento de veículos. Área Total (ATO) ≤ 0,5 ha

VI.40 8.05 N Serraria (somente desdobra de madeira)
Volume mensal de ma-
deira a ser serrada (m³/
mês) >21 e ≤ 150

VI.41 8.06 N Fabricação de caixas de madeira para uso agropecuário e paletes
Volume mensal de madei-
ra a ser processada (m³/
mês) >21 e ≤ 150

Grupo VII. Obras e estruturas diversas

Cód. Simpl. Cód. 
Ordin. Tipo Atividades Porte máximo

VII.1 21.04 N
Atracadouro, ancoradouro, píeres e trapiches, sem realização 
de obras de dragagem, aterros, enrocamento e/ou quebra
-mar.

Capacidade de atracação/ancoragem em 
número de embarcações (NE) ≤ 5

VII.2 21.05 N Rampa para lançamento de barcos. Todos

VII.3 21.06 N Restauração, reabilitação e/ou melhoramento de estradas ou 
rodovias municipais e vicinais. Extensão da via (EV) ≤ 30 km

VII.4 21.07 N Pavimentação de Estradas e Rodovias municipais e vicinais. Extensão da via (EV) ≤ 5 km

VII.5 21.08 N Implantação de obras de arte corrente em estradas e rodovias 
municipais e vicinais. Largura do corpo hídrico (LC) ≤ 5 m de leito
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VII.6 21.09 N Implantação de obras de arte especiais. Comprimento da estru-
tura (CE) ≤ 30 m

Largura da estru-
tura (LE) ≤ 15 m

ANEXO II

REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Objetivo do requerimento: Fase do empreendimento:

( ) Licença Simplificada ( ) Planejamento ( ) Instalação ( ) Operação

( ) Renovação de Licença Simplificada Data de início da operação: _____/ ______ /_______

Licença Ambiental ou protocolo anterior

Nº da Licença e do Processo: _______________________________________

Órgão Expedidor: _________________________________________________

Nº do protocolo: __________________________________________________

( ) Não possui processo anterior de requerimento de licença ambiental em nenhum órgão ambiental.

ATIVIDADE A SER LICENCIADA

Descrição da atividade:

Código enquadramento:

Endereço da unidade a ser licenciada:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social/Nome:

Nome Fantasia: CNPJ/CPF:

Endereço completo para correspondência:

E-mail: Telefone:

REPRESENTANTE LEGAL

Nome:

Endereço para correspondência:

Profissão: CPF: Telefone:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: CPF:

Endereço completo:

Conselho e nº de Registro: E-mail:

Vínculo: ( ) Consultor externo ( )Funcionário 
da empresa CETA: Telefone:

Declaro que as informações são de expressões da verdade estando ciente das sansões previstas em lei.

Representante legal
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ANEXO III

TERMO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL (TRA)

REPRESENTANTES LEGAIS (no mínimo um representante)

1. Nome: ____________________________________________________ CPF: _____________________

2. Nome: ____________________________________________________ CPF: _____________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO (consultor)

Nome: ________________________________________________________________________________

Formação: ________________________________ Registro no Conselho de Classe: _________________

CPF: ________________________ CTEA: __________________ ART nº. __________________________.

Pelo presente instrumento, declaramos que a Pessoa Jurídica/Física denominada ______________________ __________
__________________________________________ cujo empreendimento está ( ) localizado ou ( ) se localizará no ende-
reço ____________________________________________________________  _______________________________
______________________, e que ( ) realiza ou ( ) realizará a(s) atividade(s) de ________________________________
_________________________________________ ______________________________, enquadra-se no procedimento 
simplificado sob o código _______, nos termos da Instrução Normativa (IN) da SEMMA nº. 002, de 13 de setembro de 
2017, pois atende a todos os critérios, gerais e específicos, e limites de porte previstos nesta IN, e está de acordo com as 
normas ambientais e técnicas vigentes, obedecendo, ainda, às INs específicas para a atividade principal bem como para 
as atividades de apoio desenvolvidas na mesma área, quando licenciadas em conjunto.

Declaramos, ainda, serem verdadeiras as informações constantes no Relatório de Caracterização do Empreendimento 
(RCE) e no formulário de requerimento de licença ambiental apresentados à SEMMA, tendo sido obtidas em vistoria técnica 
realizada no empreendimento em ___/___/ _____ , e que os projetos elaborados e/ou adaptados para o empreendimento 
( ) estão (caso esteja em fase de operação) ou ( ) serão (caso esteja em fase de planejamento ou instalação) implemen-
tados, e são tecnicamente viáveis e ambientalmente adequados para assegurar a execução da atividade com todos os 
controles ambientais necessários, tendo sido todas as recomendações previamente explicitadas ao empreendedor ou ao 
seu representante legal, inclusive por escrito. Ainda, foram repassadas as melhores práticas para o correto gerenciamento 
do empreendimento, também por escrito.

Estamos cientes das penalidades previstas em caso de prestação de informações inverídicas e/ou imprecisas, conflito e/
ou omissão de informações, inobservância de normas, critérios e procedimentos estabelecidos pelo SEMMA, ou imperícia 
na elaboração e implementação dos controles ambientais inerentes à atividade.

Informamos que nada mais existe a declarar.

 _________________ , ____ de _________________ de _______

RESPONSÁVEL TÉCNICO REPRESENTANTE LEGAL

IN 003-2017 ANEXO DISPENSA DE LICENCIAMENTO (2)
Publicação Nº 100697

Anexo I

Relação das atividades dispensadas de licenciamento ambiental municipal no âmbito da SEMMA de Afonso Cláudio

Cód. Atividades Porte máximo
Grupo A Indústrias Diversas, estocagem, alimentos, serviços e obras

A-1 Abertura de barras e desassoreamento de desembocaduras de rios bem como 
abertura de barras arenosas de lagoas costeiras. Nos termos da IN n° 03/2013/IEMA

A-2 Academias de Ginástica, Fisioterapia e semelhantes. Todos

A-3 Açougues e peixarias localizados em zona urbana consolidada. Todos

A-4 Agência de turismo. Todos
A-5 Alinhamento e balanceamento de veículos. Todos
A-6 Aquisição de veículos e equipamentos. Todos
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A-7 Assistência técnica para máquinas, aparelhos e equipamentos de uso domés-
tico. Todos

A-8 Beneficiamento manual de rochas para produção de paralelepípedos e outros 
artefatos artesanais. Todos

A-9 Beneficiamento e embalagem de produtos fitoterápicos naturais, incluindo 
medicamentos e suplementos alimentares.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-10 Borracharia, exceto com recondicionamento de pneus e/ou manutenção de 
veículos. Todos

A-11 Casa de diversões eletrônicas. Todos
A-12 Casa lotérica. Todos

A-13 Confecções de roupas e artefatos de tecidos de cama, mesa, copa e banho, 
cortinas, sem tingimento, estamparia e/ou utilização de produtos químicos.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,05 há

A-14 Consultórios de profissionais liberais (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 
dentre outros), sem realização de procedimentos cirúrgicos. Todos

A-15 Corte de papel para produção de rolos de papel higiênico, lenços e outros. Todos

A-16 Corte e acabamento de vidros, sem fabricação e/ou elaboração. Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,05 há

A-17 Cozinha Industrial. Todos

A-18 Desentupimento de rede de esgoto residencial ou comercial, sem coleta. Todos

A-19 Entreposto e envase de mel, associado ou não à produção de balas e doces 
deste produto, exceto produção artesanal.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,05 há

A-20 Escola de ensino sem laboratórios utilizados em aulas práticas (exceto labora-
tório de informática). Todos

A-21 Escritórios de Logística (para negociação de movimentação e distribuição de 
mercadorias não perigosas), excluindo a estocagem. Todos

A-22 Escritórios de profissionais liberais (contadores, advogados, representantes 
comerciais, corretores, despachantes, dentre outros). Todos

A-23 Estação de telecomunicação. Todos
A-24 Estradas, rodovias e obras afins. Nos termos da IN n° 05/2010/IEMA
A-25 Estúdios e Laboratórios fotográficos. Todos

A-26 Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, bombons, chocolates, gomas 
de mascar, exceto produção artesanal.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-27 Fabricação e/ou corte de embalagens e/ou artefatos de papel ou papelão, 
inclusive com impressão e/ou plastificação.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-28 Fabricação de gelo. Todos

A-29 Fabricação de massas alimentícias e biscoitos, exceto produção artesanal. Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-30 Farmácia de manipulação. Todos

A-31
Garagens de ônibus e outros veículos automotores, sem qualquer estrutura de 
apoio (oficina, lavador de veículos, troca de óleo, unidade de abastecimento e 
outros).

Todos

A-32 Gráficas e editoras. Índice (I) = ≤ 0,05 há
A-33 Igrejas e templos religiosos. Todos
A-34 Instalação e manutenção de climatização veicular. Todos
A-35 Instalação e manutenção de equipamentos de GNV. Todos

A-36 Instalação 
veículos. e manutenção de escapamentos de Todos

A-37 Instalação e manutenção de redes de computadores. Todos
A-38 Instalação e manutenção de redes elétricas. Todos

A-39 Instalação e manutenção de sonorização e manutenção elétrica veicular. Todos

A-40 Laboratório de análises de solo, incluindo análises com fins agronômicos, 
sem utilização de reagentes químicos. Todos
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A-41 Laboratório para ensaios de resistência de materiais e semelhantes. Todos

A-42 Lavagem de veículos a seco Todos

A-43 Limpeza e desassoreamento da calha de cursos hídricos. Nos termos da IN n° 07/2016/IEMA

A-44 Locação de banheiros químicos, sem operação de coleta ou limpeza. Todos

A-45 Padarias e Confeitarias Todos

A-46 Perfuração de Poços Rasos e Profundos para fins de captação de água 
subterrânea. Todos

A-47
Pesquisas ou levantamentos geológicos, com uso apenas de técnicas 
de sondagem, vinculado a Alvará de Pesquisa vigente, concedido pelo 
DNPM.

Todos

A-48 Posto de abastecimento de combustíveis (não revendedor) somente com 
tanque aéreo.

Capacidade Total de Armazenamento ≤ 15 m3, conforme 
critérios da Resolução
CONAMA nº 273/200.

A-49 Empreendimentos desportivos, turísticos, recreativos ou de lazer, públi-
cos ou privados (praças, campos de futebol, quadras e ginásios) Somatória da(s) Área(s) Útil(eis) (AU) ≤ 1 há

A-50

Prestação de serviços de manutenção e reparação de estruturas metá-
licas, máquinas, aparelhos e equipamentos comerciais, testes hidrostá-
ticos e/ ou outros em empresas contratantes devidamente licenciadas, 
sem geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos.

Todos

A-51

Prestação de serviços de manutenção e reparação de estruturas metá-
licas, máquinas, aparelhos e equipamentos comerciais, testes hidrostá-
ticos e outros em empresas contratantes devidamente licenciadas, com 
geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos sob responsabilidade da 
empresa contratante licenciada.

Todos

A-52 Prestação de serviços na área de construção civil (Construtoras), excetu-
ando as obras a serem realizadas. Todos

A-53 Restaurantes. Todos
A-54 Salão de Beleza. Todos

A-55 Seleção, beneficiamento e embalagem de produtos para chás. Todos

A-56 Serralheria (somente corte) Área útil ≤ 200 m²
A-57 Serviço de fotocópia, excetuando gráficas. Todos

A-58 Serviço de jardinagem e paisagismo, excetuando imunização e controle 
de pragas. Todos

A-59
Serviço de limpeza e conservação de caixas d’água, prédios e condo-
mínios, excetuando limpeza em portos, aeroportos, embarcações e 
semelhantes além de imunização/controle de pragas.

Todos

A-60 Serviço de transporte de malotes e documentos. Todos

A-61
Supermercados e hipermercados com atividades de corte e limpeza de 
carnes, pescados e semelhantes (com açougue, peixaria e outros), quan-
do localizados em área urbana consolidada.

Todos

A-62 Supermercados e hipermercados sem atividades de corte e limpeza de 
carnes, pescados e semelhantes (sem açougue, peixaria e outros). Todos

A-63 Terminal Ferroviário de Passageiros. Todos
A-64 Terminal Rodoviário de Passageiros. Todos

A-65 Transporte rodoviário de cargas inertes gerais, exceto resíduos sólidos e 
produtos ou resíduos perigosos. Todos

A-66 Transporte rodoviário de passageiros. Todos
A-67 Varrição mecânica. Todos

A-68 Produção artesanal de alimentos e bebidas (em pequena escala com 
características tradicionais ou regionais próprias) Até 75 m² de área construída

A-69 Serraria, quando não associada à fabricação de estruturas de madeira Até 20 m³/mês de madeira a ser serrada
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A-70
Fabricação de estruturas de madeira com aplicação rural (caixas, por-
teiras, batentes, carroças, paletes, dentre outros) associada ou não à 
serraria

Até 20 m³/mês de madeira a ser processada

A-71 Resfriamento e distribuição de leite, sem beneficiamento de qualquer 
natureza Até 1500 litros de capacidade do tanque

A-72 Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para ani-
mais, sem cozimento e/ou digestão (apenas mistura) Capacidade de produção de até 30 toneladas/mês

Grupo B Uso e ocupação do solo

B-1 Condomínios verticais (moradias multifamiliares e/ ou unidades comer-
ciais).

Área total 
≤ 1 ha Número de unidades ≤ 300

B-2 Construção de abrigos nos pontos de ônibus. Todos
B-3 Construção de Centro de Referencia Social - CRAS. Todos

B-4 Construção de residência isolada (moradia unifamiliar). Todos

B-5 Desmonte de rochas não vinculado à atividade de mineração. Área ≤ 
0,05 ha Volume de rocha movimentada ≤ 200 m3

B-6 Linhas de distribuição de energia elétrica. Todos

B-7 Expansão de redes de microdrenagem de águas urbanas sem interven-
ção em cursos d’água e canais de drenagem.

Todos, desde que o diâmetro de tubulação requerido seja 
menor que 1.000 mm

B-8
Pousadas, hotéis e motéis instalados em área urbana consolidada ou de 
expansão urbana, que possuam, no mínimo sistema de esgotamento sa-
nitário (coleta, tratamento e disposição final) e abastecimento de água.

Todos

B-9 Praças, campos de futebol, quadras e ginásios (exceto complexos espor-
tivos e estádios). Todos

Redes de distribuição de energia elétrica de média ou baixa tensão (MT/
BT) e equipamentos auxiliares. Todos

B-10 Redes de distribuição de gás natural canalizado Nos termos da IN n° 12/2014/IEMA

B-11

Terraplenagem (corte e aterro) quando vinculada à atividade não sujeita 
ao licenciamento ambiental (exceto para a terraplenagem executada 
no interior da propriedade rural e com objetivo agropecuário, inclusive 
carreadores).

Área a ser 
terraplena-
da ≤ 0,05
Há

Volume de terra movimentada 
≤
200 m3

Altura do
talude ≤ 
3 m

B-12

Terraplenagem (corte e aterro) quando não vinculada à atividade sujeita 
ao licenciamento ambiental (exclusivo para a terraplenagem executada 
no interior da propriedade rural e com objetivo agropecuário, inclusive 
carreadores).

Até 200 m³ de movimentação de solo, independentemente 
da área.

GRUPO C Saneamento

C-1

Captação de água sem canal de adução ou interferência no canal do cor-
po hídrico (não autoriza ressaltos hidráulicos e barramentos de qualquer 
natureza), incluindo em poços rasos e profundos para fins de abasteci-
mento público.

Todos

C-2 Estação de Tratamento de Água (ETA) - vinculada à sistema público de 
tratamento e distribuição de água Vazão Máxima de Projeto ≤20 (l/s)

C-3 Redes coletoras de esgoto. Todos
C-4 Redes, elevatórias, boosters e adutoras de água. Todos
C-5 Reservatórios de água tratada. Todos

C-6 Unidades Operacionais do SES - Estação elevatória, coletor tronco e/ou 
tubulação de recalque de esgoto. Vazão Máxima de Projeto ≤ 200 (l/s)

C-7 Serviços de Saúde

C-8 Autoclaves localizadas em unidades de serviços de saúde, excluindo 
aterros. Todos

C-9 Clínicas odontológicas. Todos

C-10 Clínicas radiológicas e serviços de diagnóstico por imagem. Todos

C-11 Funerária sem serviço de embalsamento (tanatopraxia e somatoconser-
vação). Todos

C-12 Unidade Básica de Saúde, clínicas médicas e veterinárias. Todos

GRUPO 
D Atividades agropecuárias
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D-1 Apicultura em geral (apiário e extração do mel). Todos
D-2 Aquisição de animais de produção. Todos

D-3 Aquisição de máquinas agropecuárias (trator, derriçadeira, roçadeira, 
pulverizador, ordenhadeira, colheitadeira, ensiladeira / desintegrador). Todos

D-4 Eletrificação rural, vinculada ao Programa Luz no Campo. Todos

D-5
Piscicultura e/ou carcinicultura em viveiros escavados (inclusive policul-
tivo e unidades de pesca esportiva, tipo pesque-pague), exceto em Área 
de Preservação Permanente (APP)

Somatória de superfície de lâmina d’água ≤ 1ha

D-6 Piscicultura e/ou carcinicultura em tanques-rede e/ou gaiolas e/ou ra-
ceways, exceto em Área de Preservação Permanente (APP) Somatória do volume total das unidades de cultivo ≤ 200 m³

D-7 Ranicultura, exceto em Área de Preservação Permanente (APP) Somatória da área de produção ≤ 400 m²

D-8 Laboratórios de produção de formas jovens, exceto em Área de Preser-
vação Permanente (APP) Área ≤ 0,5 ha

D-9 Unidade de produção de peixes ornamentais, exceto em Área de Preser-
vação Permanente (APP) Área útil ≤ 200 m²

D-10 Suinocultura (ciclo completo) sem lançamento de efluentes líquidos em 
corpo hídrico e/ou em cama sobreposta Até 20 cabeças por ciclo

D-11 Suinocultura (exclusivo para terminação) sem lançamento de efluentes 
líquidos em corpo hídrico e/ou em cama sobreposta Até 10 cabeças por ciclo

D-12 Avicultura Até 200 m2 de área de confinamento

D-13
Irrigação, implantação e/ou renovação de pastagens e/ou de culturas 
anuais e/ou perenes inclusive para a produção de combustíveis (cana-
de-açúcar, mamona e outras) exceto para silvicultura.

Até 100 hectares de área total de plantio

D-14 Criação de animais de pequeno porte confinados, em ambiente não 
aquático, exceto fauna silvestre (cunicultura e outros). Até 100 m2 de área de confinamento

D-15 Central de seleção, tratamento e embalagem de produtos vegetais (fru-
tas, legumes, tubérculos e outros); Packing House Até 100 m2 de área construída

D-15
Secagem mecânica de grãos, NÃO associados à pilagem, desde que em-
pregue o método de chama indireta e utilize exclusivamente lenha como 
material combustível

Até 15.000 L de Capacidade instalada

GRUPO E Uso e Manejo de Fauna Silvestre

E-1 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Mamífero de pequeno 
porte em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 50 animais

E-2 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Mamífero de médio porte 
em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 30 animais

E-3 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Aves de pequeno porte, 
em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 100 animais

E-4 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Aves de médio porte, em 
ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 50 animais

E-5 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Répteis de pequeno porte 
em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 70 animais

E-6 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Répteis de médio porte 
em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 35 animais

E-7 Mantenedor de fauna silvestre Todos*
E-8 Comerciante de animais vivos da fauna silvestre Todos*

E-9 Comerciante de partes produtos e subprodutos da fauna silvestre Todos, conforme art 4º desta IN

GRUPO F Comércio e estocagem

F-1 Armazenamento e/ou depósito de gás envasado (GLP e outros), associa-
do ou não ao comércio varejista (botijões). Todos

F-2 Comércio em geral, sem atividades de produção e/ ou estocagem. Todos
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F-3 Comércio de água mineral, com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-4 Comércio de artefatos de madeira, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo, sem atividades de produção. Todos

F-5 Comércio de artigos de couro, com ou sem depósito, desde que exclusi-
vo. Todos

F-6 Comércio de artigos de papelaria e armarinho, com ou sem depósito, 
desde que exclusivo Todos

F-7 Comércio de artigos fotográficos e de filmagem, com ou sem depósito, 
desde que exclusivo. Todos

F-8
Comércio de bebidas e alimentos, sem produção de qualquer natureza 
(bares, casas de chá e sucos, exceto restaurantes), excluindo centrais de 
logística.

Todos

F-9 Comércio de brinquedos e artigos recreativos, com ou sem depósito, 
desde que exclusivo. Todos

F-10 Comércio de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal, sem 
manipulação, com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-11 Comércio de discos e instrumentos musicais, com ou sem depósito, 
desde que exclusivo. Todos

F-12 Comércio de equipamentos e aparelhos elétricos e eletrônicos, com ou 
sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-13 Comércio de máquinas e equipamentos odontológicos, médicos, hospita-
lares e laboratoriais, com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-14 Comércio de equipamentos em geral, sem manutenção, com ou sem 
estocagem, desde que exclusivo. Todos

F-15 Comércio de máquinas, ferramentas, peças e acessórios, com ou sem 
depósito, desde que exclusivo. Todos

F-16 Comércio de madeiras e outros materiais de construção em geral, com 
ou sem depósito, desde que exclusivo, sem fabricação de estruturas. Todos

F-17 Comércio de materiais e equipamentos de escritório, comunicação e 
informática, com ou sem depósito, desde que exclusivo Todos

F-18 Comércio de medicamentos e produtos farmacêuticos (drogarias, exceto 
farmácias de manipulação), com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-19 Comércio de óculos, armações, lentes de contato e outros artigos óticos, 
com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-20 Comércio de peças e acessórios para veículos, com ou sem depósito, 
desde que exclusivo. Todos

F-21 Comércio de plantas e/ou produtos de jardinagem (floricultura), com ou 
sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-22 Comércio de produtos siderúrgicos (ferragens), com ou sem depósito, 
desde que exclusivo. Todos

F-23 Comércio de sorvetes, picolés e similares (exceto fabricação), com ou 
sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-24 Comércio de souvenires, bijuterias e jóias, com ou sem depósito, desde 
que exclusivo. Todos

F-25 Comércio de vestuário, calçados e acessórios, com ou sem depósito, des-
de que exclusivo. Todos

F-26

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais em 
galpão fechado (exceto produtos/resíduos químicos e/ou perigosos e/ou 
alimentícios e/ou combustíveis), e materiais não considerados em outro 
enquadramento específico, incluindo armazenamento e ensacamento 
de carvão, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 
unidade de abastecimento de veículos.

Área útil (área construída + área de estocagem, quando 
houver) (I) ≤ 1 há
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F-27

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais em área 
aberta e/ou mista - galpão fechado + área aberta,(exceto produtos/
resíduos químicos e/ou perigosos e/ou alimentícios e/ ou combustíveis), 
e materiais não considerados em outro enquadramento específico, 
incluindo armazenamento e ensacamento de carvão, sem atividades de 
manutenção, lavagem de equipamentos e unidade de abastecimento de 
veículos.

Área útil (área construída + área de estocagem, quando 
houver) (I) ≤ 0,1 há

F-28

Pátio de estocagem de chapas acabadas de rochas ornamentais em 
galpão fechado e/ou área aberta e/ou mista (galpão fechado + área 
aberta), sem atividades de beneficiamento e/ou manutenção, lavagem 
de equipamentos e unidade de abastecimento de veículos.

Todos

ANEXO II

Modelo para Requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental e Declaração Ambiental da Atividade

Identificação da Empresa/Pessoa Física
*Razão social / Nome:
Inscrição estadual: *CNPJ / CPF:
*Endereço para correspondência:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Endereço do empreendimento:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Ponto de Referência:
*Coordenadas UTM (Datum WGS 84):
*Telefone: Fax: *E-mail:
*Representantes Legais da Empresa:
*Nome 1: *CPF:
Nome 2: CPF

Obs.: os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Declaração Ambiental

Pelo presente instrumento o proprietário/representante legal da empresa acima identificada vem requerer Dispensa de Licenciamento Ambiental nos 
termos da Instrução Normativa (IN) SEMMA nº.003-N/2017 e declara que a atividade de
Código: atende ao limite fixado na citada IN, possuindo as seguintes características: de porte _______________________________ .
Ainda, declara estar de acordo com as normas ambientais vigentes aplicáveis ao empreendimento, especialmente as editadas na IN mencionada 
acima, atendendo integralmente aos critérios nela especificados; que estão implantados os controles definidos pelas Instruções Normativas da SEMMA 
e em legislação vigentes, adotando procedimentos para a destinação adequada de resíduos sólidos e efluentes líquidos eventualmente gerados pela 
atividade; e que a atividade obedece aos critérios de uso e ocupação do solo estabelecido pela municipalidade, comprovado através de anuência ob-
tida junto ao município, não estando o empreendimento e suas atividades de apoio localizado em Área de Preservação Permanente ou no interior ou 
em Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação (salvo se possuir anuência prévia do gestor); e ciente de que a dispensa de licenciamento 
ambiental que trata esta Instrução refere-se, exclusivamente aos aspectos ambientais da atividade, não eximindo o seu titular da apresentação, aos 
órgãos competentes de outros documentos legalmente exigíveis e também que não inibe ou restringe de qualquer forma a ação dos demais órgãos 
e instituições fiscalizadoras nem desobriga a empresa da obtenção de autorizações, anuências, laudos, certidões, certificados, ou outros documentos 
previstos na legislação vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adoção de adoção de qualquer providência neste sentido.

Local, Data e Assinatura
, / /
Local Data

Assinatura do Represen-
tante

legal 1

Assinatura do Represen-
tante

legal 2

ANEXO III

Modelo para Consulta Prévia Ambiental de Dispensa de Licenciamento Ambiental no SEMMA
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Identificação da Empresa/Pessoa Física
*Razão social / Nome:
Inscrição estadual: *CNPJ / CPF:
*Endereço para correspondência:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Endereço do empreendimento:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Ponto de Referência:
*Coordenadas UTM (Datum WGS 84):
*Telefone: Fax: *E-mail:
*Representantes Legais da Empresa:
*Nome 1: *CPF:
Nome 2: CPF:

Obs.: os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Declaração Ambiental

Pelo presente
possibilidade

de
instrumento
Dispensa

o
de

proprietário/
representante
Licenciamento 
Ambiental

legal
para

da
a

empresa
atividade

acima
de:

identificada vem requerer
aná-
lise

quanto À

(descrever todas as atividades realizadas no empreendimento, incluindo as atividades de apoio, como pátio de estocagem, oficina de manutenção, 
área de lavagem de veículos automotivos e/ou outras), possuindo as seguintes características: __________________________________________
____________________________________________________________  (descrever as características da(s) área(s) onde a(s) atividade(s) é(são) 
realizada(s), tais como, áreas providas de piso impermeabilizado, cobertura, sistema de contenção, área a céu aberto, galpão fechado e/ou outras) 
com geração dos seguintes impactos ambientais:

(descrever os tipos de efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas gerados no empreendimento), possuindo as seguintes medidas 
de controle ambientais:
(descrever aqui todas as medidas de controle ambientais adotadas no empreendimento, tais como, sistema fossa-filtro, baias de armazenamento de 
resíduos sólidos, cabine de pintura e/ou outras).
Juntamente com as informações acima, deverá ser apresentada planta de localização do empreendimento, contendo a poligonal da área do empre-
endimento/atividade, sobreposta à imagem aérea, identificando os recursos hídricos, unidades de conservação e demais áreas ambientais sensíveis 
adjacentes.

Local, Data e Assinatura

, / / Local Data
Assinatura do representante legal 1

Assinatura do responsável técnico (caso aplicável)

IN 003-2017 ANEXO DISPENSA DE LICENCIAMENTO (3)
Publicação Nº 100698

Anexo I

Relação das atividades dispensadas de licenciamento ambiental municipal no âmbito da SEMMA de Afonso Cláudio

Cód. Atividades Porte máximo
Grupo A Indústrias Diversas, estocagem, alimentos, serviços e obras

A-1 Abertura de barras e desassoreamento de desembocaduras de rios bem como abertura 
de barras arenosas de lagoas costeiras. Nos termos da IN n° 03/2013/IEMA

A-2 Academias de Ginástica, Fisioterapia e semelhantes. Todos

A-3 Açougues e peixarias localizados em zona urbana consolidada. Todos

A-4 Agência de turismo. Todos
A-5 Alinhamento e balanceamento de veículos. Todos
A-6 Aquisição de veículos e equipamentos. Todos

A-7 Assistência técnica para máquinas, aparelhos e equipamentos de uso doméstico. Todos
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A-8 Beneficiamento manual de rochas para produção de paralelepípedos e outros artefatos 
artesanais. Todos

A-9 Beneficiamento e embalagem de produtos fitoterápicos naturais, incluindo medicamen-
tos e suplementos alimentares.

Índice (I) = (área construída + área de 
estocagem, quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-10 Borracharia, exceto com recondicionamento de pneus e/ou manutenção de veículos. Todos

A-11 Casa de diversões eletrônicas. Todos
A-12 Casa lotérica. Todos

A-13 Confecções de roupas e artefatos de tecidos de cama, mesa, copa e banho, cortinas, 
sem tingimento, estamparia e/ou utilização de produtos químicos.

Índice (I) = (área construída + área de 
estocagem, quando houver) (I) ≤ 0,05 há

A-14 Consultórios de profissionais liberais (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentre 
outros), sem realização de procedimentos cirúrgicos. Todos

A-15 Corte de papel para produção de rolos de papel higiênico, lenços e outros. Todos

A-16 Corte e acabamento de vidros, sem fabricação e/ou elaboração. Índice (I) = (área construída + área de 
estocagem, quando houver) (I) ≤ 0,05 há

A-17 Cozinha Industrial. Todos

A-18 Desentupimento de rede de esgoto residencial ou comercial, sem coleta. Todos

A-19 Entreposto e envase de mel, associado ou não à produção de balas e doces deste 
produto, exceto produção artesanal.

Índice (I) = (área construída + área de 
estocagem, quando houver) (I) ≤ 0,05 há

A-20 Escola de ensino sem laboratórios utilizados em aulas práticas (exceto laboratório de 
informática). Todos

A-21 Escritórios de Logística (para negociação de movimentação e distribuição de mercado-
rias não perigosas), excluindo a estocagem. Todos

A-22 Escritórios de profissionais liberais (contadores, advogados, representantes comerciais, 
corretores, despachantes, dentre outros). Todos

A-23 Estação de telecomunicação. Todos
A-24 Estradas, rodovias e obras afins. Nos termos da IN n° 05/2010/IEMA
A-25 Estúdios e Laboratórios fotográficos. Todos

A-26 Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, bombons, chocolates, gomas de 
mascar, exceto produção artesanal.

Índice (I) = (área construída + área de 
estocagem, quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-27 Fabricação e/ou corte de embalagens e/ou artefatos de papel ou papelão, inclusive 
com impressão e/ou plastificação.

Índice (I) = (área construída + área de 
estocagem, quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-28 Fabricação de gelo. Todos

A-29 Fabricação de massas alimentícias e biscoitos, exceto produção artesanal. Índice (I) = (área construída + área de 
estocagem, quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-30 Farmácia de manipulação. Todos

A-31 Garagens de ônibus e outros veículos automotores, sem qualquer estrutura de apoio 
(oficina, lavador de veículos, troca de óleo, unidade de abastecimento e outros). Todos

A-32 Gráficas e editoras. Índice (I) = ≤ 0,05 há
A-33 Igrejas e templos religiosos. Todos
A-34 Instalação e manutenção de climatização veicular. Todos
A-35 Instalação e manutenção de equipamentos de GNV. Todos

A-36 Instalação 
veículos. e manutenção de escapamentos de Todos

A-37 Instalação e manutenção de redes de computadores. Todos
A-38 Instalação e manutenção de redes elétricas. Todos

A-39 Instalação e manutenção de sonorização e manutenção elétrica veicular. Todos

A-40 Laboratório de análises de solo, incluindo análises com fins agronômicos, sem 
utilização de reagentes químicos. Todos

A-41 Laboratório para ensaios de resistência de materiais e semelhantes. Todos

A-42 Lavagem de veículos a seco Todos



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 79

A-43 Limpeza e desassoreamento da calha de cursos hídricos. Nos termos da IN n° 07/2016/IEMA

A-44 Locação de banheiros químicos, sem operação de coleta ou limpeza. Todos

A-45 Padarias e Confeitarias Todos

A-46 Perfuração de Poços Rasos e Profundos para fins de captação de água subterrâ-
nea. Todos

A-47 Pesquisas ou levantamentos geológicos, com uso apenas de técnicas de sonda-
gem, vinculado a Alvará de Pesquisa vigente, concedido pelo DNPM. Todos

A-48 Posto de abastecimento de combustíveis (não revendedor) somente com tanque 
aéreo.

Capacidade Total de Armazenamento ≤ 15 m3, 
conforme critérios da Resolução
CONAMA nº 273/200.

A-49 Empreendimentos desportivos, turísticos, recreativos ou de lazer, públicos ou 
privados (praças, campos de futebol, quadras e ginásios) Somatória da(s) Área(s) Útil(eis) (AU) ≤ 1 há

A-50

Prestação de serviços de manutenção e reparação de estruturas metálicas, má-
quinas, aparelhos e equipamentos comerciais, testes hidrostáticos e/ ou outros 
em empresas contratantes devidamente licenciadas, sem geração de resíduos 
sólidos e efluentes líquidos.

Todos

A-51

Prestação de serviços de manutenção e reparação de estruturas metálicas, má-
quinas, aparelhos e equipamentos comerciais, testes hidrostáticos e outros em 
empresas contratantes devidamente licenciadas, com geração de resíduos sóli-
dos e efluentes líquidos sob responsabilidade da empresa contratante licenciada.

Todos

A-52 Prestação de serviços na área de construção civil (Construtoras), excetuando as 
obras a serem realizadas. Todos

A-53 Restaurantes. Todos
A-54 Salão de Beleza. Todos

A-55 Seleção, beneficiamento e embalagem de produtos para chás. Todos

A-56 Serralheria (somente corte) Área útil ≤ 200 m²
A-57 Serviço de fotocópia, excetuando gráficas. Todos

A-58 Serviço de jardinagem e paisagismo, excetuando imunização e controle de 
pragas. Todos

A-59
Serviço de limpeza e conservação de caixas d’água, prédios e condomínios, 
excetuando limpeza em portos, aeroportos, embarcações e semelhantes além 
de imunização/controle de pragas.

Todos

A-60 Serviço de transporte de malotes e documentos. Todos

A-61
Supermercados e hipermercados com atividades de corte e limpeza de carnes, 
pescados e semelhantes (com açougue, peixaria e outros), quando localizados 
em área urbana consolidada.

Todos

A-62 Supermercados e hipermercados sem atividades de corte e limpeza de carnes, 
pescados e semelhantes (sem açougue, peixaria e outros). Todos

A-63 Terminal Ferroviário de Passageiros. Todos
A-64 Terminal Rodoviário de Passageiros. Todos

A-65 Transporte rodoviário de cargas inertes gerais, exceto resíduos sólidos e produ-
tos ou resíduos perigosos. Todos

A-66 Transporte rodoviário de passageiros. Todos
A-67 Varrição mecânica. Todos

A-68 Produção artesanal de alimentos e bebidas (em pequena escala com caracterís-
ticas tradicionais ou regionais próprias) Até 75 m² de área construída

A-69 Serraria, quando não associada à fabricação de estruturas de madeira Até 20 m³/mês de madeira a ser serrada

A-70 Fabricação de estruturas de madeira com aplicação rural (caixas, porteiras, 
batentes, carroças, paletes, dentre outros) associada ou não à serraria Até 20 m³/mês de madeira a ser processada
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A-71 Resfriamento e distribuição de leite, sem beneficiamento de qualquer natureza Até 1500 litros de capacidade do tanque

A-72 Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais, sem 
cozimento e/ou digestão (apenas mistura)

Capacidade de produção de até 30 toneladas/
mês

Grupo B Uso e ocupação do solo

B-1 Condomínios verticais (moradias multifamiliares e/ ou unidades comerciais). Área total ≤ 1 ha Número de unidades ≤ 300

B-2 Construção de abrigos nos pontos de ônibus. Todos
B-3 Construção de Centro de Referencia Social - CRAS. Todos

B-4 Construção de residência isolada (moradia unifamiliar). Todos

B-5 Desmonte de rochas não vinculado à atividade de mineração. Área ≤ 0,05 ha Volume de rocha movimen-
tada ≤ 200 m3

B-6 Linhas de distribuição de energia elétrica. Todos

B-7 Expansão de redes de microdrenagem de águas urbanas sem intervenção em 
cursos d’água e canais de drenagem.

Todos, desde que o diâmetro de tubulação 
requerido seja menor que 1.000 mm

B-8
Pousadas, hotéis e motéis instalados em área urbana consolidada ou de expan-
são urbana, que possuam, no mínimo sistema de esgotamento sanitário (coleta, 
tratamento e disposição final) e abastecimento de água.

Todos

B-9 Praças, campos de futebol, quadras e ginásios (exceto complexos esportivos e 
estádios). Todos

Redes de distribuição de energia elétrica de média ou baixa tensão (MT/BT) e 
equipamentos auxiliares. Todos

B-10 Redes de distribuição de gás natural canalizado Nos termos da IN n° 12/2014/IEMA

B-11
Terraplenagem (corte e aterro) quando vinculada à atividade não sujeita ao 
licenciamento ambiental (exceto para a terraplenagem executada no interior da 
propriedade rural e com objetivo agropecuário, inclusive carreadores).

Área a ser terra-
plenada ≤ 0,05
Há

Volume de 
terra movi-
mentada ≤
200 m3

Altura do
talude ≤ 
3 m

B-12
Terraplenagem (corte e aterro) quando não vinculada à atividade sujeita ao 
licenciamento ambiental (exclusivo para a terraplenagem executada no interior 
da propriedade rural e com objetivo agropecuário, inclusive carreadores).

Até 200 m³ de movimentação de solo, indepen-
dentemente da área.

GRUPO C Saneamento

C-1
Captação de água sem canal de adução ou interferência no canal do corpo 
hídrico (não autoriza ressaltos hidráulicos e barramentos de qualquer natureza), 
incluindo em poços rasos e profundos para fins de abastecimento público.

Todos

C-2 Estação de Tratamento de Água (ETA) - vinculada à sistema público de trata-
mento e distribuição de água Vazão Máxima de Projeto ≤20 (l/s)

C-3 Redes coletoras de esgoto. Todos
C-4 Redes, elevatórias, boosters e adutoras de água. Todos
C-5 Reservatórios de água tratada. Todos

C-6 Unidades Operacionais do SES - Estação elevatória, coletor tronco e/ou tubula-
ção de recalque de esgoto. Vazão Máxima de Projeto ≤ 200 (l/s)

C-7 Serviços de Saúde

C-8 Autoclaves localizadas em unidades de serviços de saúde, excluindo aterros. Todos

C-9 Clínicas odontológicas. Todos

C-10 Clínicas radiológicas e serviços de diagnóstico por imagem. Todos

C-11 Funerária sem serviço de embalsamento (tanatopraxia e somatoconservação). Todos

C-12 Unidade Básica de Saúde, clínicas médicas e veterinárias. Todos

GRUPO D Atividades agropecuárias
D-1 Apicultura em geral (apiário e extração do mel). Todos
D-2 Aquisição de animais de produção. Todos
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D-3 Aquisição de máquinas agropecuárias (trator, derriçadeira, roçadeira, pulveriza-
dor, ordenhadeira, colheitadeira, ensiladeira / desintegrador). Todos

D-4 Eletrificação rural, vinculada ao Programa Luz no Campo. Todos

D-5
Piscicultura e/ou carcinicultura em viveiros escavados (inclusive policultivo e 
unidades de pesca esportiva, tipo pesque-pague), exceto em Área de Preserva-
ção Permanente (APP)

Somatória de superfície de lâmina d’água ≤ 1ha

D-6 Piscicultura e/ou carcinicultura em tanques-rede e/ou gaiolas e/ou raceways, 
exceto em Área de Preservação Permanente (APP)

Somatória do volume total das unidades de 
cultivo ≤ 200 m³

D-7 Ranicultura, exceto em Área de Preservação Permanente (APP) Somatória da área de produção ≤ 400 m²

D-8 Laboratórios de produção de formas jovens, exceto em Área de Preservação 
Permanente (APP) Área ≤ 0,5 ha

D-9 Unidade de produção de peixes ornamentais, exceto em Área de Preservação 
Permanente (APP) Área útil ≤ 200 m²

D-10 Suinocultura (ciclo completo) sem lançamento de efluentes líquidos em corpo 
hídrico e/ou em cama sobreposta Até 20 cabeças por ciclo

D-11 Suinocultura (exclusivo para terminação) sem lançamento de efluentes líquidos 
em corpo hídrico e/ou em cama sobreposta Até 10 cabeças por ciclo

D-12 Avicultura Até 200 m2 de área de confinamento

D-13
Irrigação, implantação e/ou renovação de pastagens e/ou de culturas anuais e/
ou perenes inclusive para a produção de combustíveis (cana-de-açúcar, mamona 
e outras) exceto para silvicultura.

Até 100 hectares de área total de plantio

D-14 Criação de animais de pequeno porte confinados, em ambiente não aquático, 
exceto fauna silvestre (cunicultura e outros). Até 100 m2 de área de confinamento

D-15 Central de seleção, tratamento e embalagem de produtos vegetais (frutas, legu-
mes, tubérculos e outros); Packing House Até 100 m2 de área construída

D-15
Secagem mecânica de grãos, NÃO associados à pilagem, desde que empregue o 
método de chama indireta e utilize exclusivamente lenha como material combus-
tível

Até 15.000 L de Capacidade instalada

GRUPO E Uso e Manejo de Fauna Silvestre

E-1 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Mamífero de pequeno porte em 
ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 50 animais

E-2 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Mamífero de médio porte em 
ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 30 animais

E-3 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Aves de pequeno porte, em 
ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 100 animais

E-4 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Aves de médio porte, em ambien-
te não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 50 animais

E-5 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Répteis de pequeno porte em 
ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 70 animais

E-6 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Répteis de médio porte em am-
biente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 35 animais

E-7 Mantenedor de fauna silvestre Todos*
E-8 Comerciante de animais vivos da fauna silvestre Todos*

E-9 Comerciante de partes produtos e subprodutos da fauna silvestre Todos, conforme art 4º desta IN

GRUPO F Comércio e estocagem

F-1 Armazenamento e/ou depósito de gás envasado (GLP e outros), associado ou 
não ao comércio varejista (botijões). Todos

F-2 Comércio em geral, sem atividades de produção e/ ou estocagem. Todos

F-3 Comércio de água mineral, com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos
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F-4 Comércio de artefatos de madeira, com ou sem depósito, desde que exclusivo, 
sem atividades de produção. Todos

F-5 Comércio de artigos de couro, com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-6 Comércio de artigos de papelaria e armarinho, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo Todos

F-7 Comércio de artigos fotográficos e de filmagem, com ou sem depósito, desde 
que exclusivo. Todos

F-8 Comércio de bebidas e alimentos, sem produção de qualquer natureza (bares, 
casas de chá e sucos, exceto restaurantes), excluindo centrais de logística. Todos

F-9 Comércio de brinquedos e artigos recreativos, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo. Todos

F-10 Comércio de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pessoal, sem mani-
pulação, com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-11 Comércio de discos e instrumentos musicais, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo. Todos

F-12 Comércio de equipamentos e aparelhos elétricos e eletrônicos, com ou sem 
depósito, desde que exclusivo. Todos

F-13 Comércio de máquinas e equipamentos odontológicos, médicos, hospitalares e 
laboratoriais, com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-14 Comércio de equipamentos em geral, sem manutenção, com ou sem estocagem, 
desde que exclusivo. Todos

F-15 Comércio de máquinas, ferramentas, peças e acessórios, com ou sem depósito, 
desde que exclusivo. Todos

F-16 Comércio de madeiras e outros materiais de construção em geral, com ou sem 
depósito, desde que exclusivo, sem fabricação de estruturas. Todos

F-17 Comércio de materiais e equipamentos de escritório, comunicação e informática, 
com ou sem depósito, desde que exclusivo Todos

F-18 Comércio de medicamentos e produtos farmacêuticos (drogarias, exceto farmá-
cias de manipulação), com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-19 Comércio de óculos, armações, lentes de contato e outros artigos óticos, com ou 
sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-20 Comércio de peças e acessórios para veículos, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo. Todos

F-21 Comércio de plantas e/ou produtos de jardinagem (floricultura), com ou sem 
depósito, desde que exclusivo. Todos

F-22 Comércio de produtos siderúrgicos (ferragens), com ou sem depósito, desde 
que exclusivo. Todos

F-23 Comércio de sorvetes, picolés e similares (exceto fabricação), com ou sem depó-
sito, desde que exclusivo. Todos

F-24 Comércio de souvenires, bijuterias e jóias, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo. Todos

F-25 Comércio de vestuário, calçados e acessórios, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo. Todos

F-26

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais em galpão fecha-
do (exceto produtos/resíduos químicos e/ou perigosos e/ou alimentícios e/ou 
combustíveis), e materiais não considerados em outro enquadramento específi-
co, incluindo armazenamento e ensacamento de carvão, sem atividades de ma-
nutenção, lavagem de equipamentos e unidade de abastecimento de veículos.

Área útil (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 1 há
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F-27

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais em área aberta e/
ou mista - galpão fechado + área aberta,(exceto produtos/resíduos químicos e/
ou perigosos e/ou alimentícios e/ ou combustíveis), e materiais não considera-
dos em outro enquadramento específico, incluindo armazenamento e ensaca-
mento de carvão, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos e 
unidade de abastecimento de veículos.

Área útil (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,1 há

F-28

Pátio de estocagem de chapas acabadas de rochas ornamentais em galpão 
fechado e/ou área aberta e/ou mista (galpão fechado + área aberta), sem 
atividades de beneficiamento e/ou manutenção, lavagem de equipamentos e 
unidade de abastecimento de veículos.

Todos

ANEXO II

Modelo para Requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental e Declaração Ambiental da Atividade

Identificação da Empresa/Pessoa Física
*Razão social / Nome:
Inscrição estadual: *CNPJ / CPF:
*Endereço para correspondência:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Endereço do empreendimento:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Ponto de Referência:
*Coordenadas UTM (Datum WGS 84):
*Telefone: Fax: *E-mail:
*Representantes Legais da Empresa:
*Nome 1: *CPF:
Nome 2: CPF

Obs.: os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Declaração Ambiental

Pelo presente instrumento o proprietário/representante legal da empresa acima identificada vem requerer Dispensa de Licenciamento Ambiental nos 
termos da Instrução Normativa (IN) SEMMA nº.003-N/2017 e declara que a atividade de
Código: atende ao limite fixado na citada IN, possuindo as seguintes características: de porte _______________________________ .
Ainda, declara estar de acordo com as normas ambientais vigentes aplicáveis ao empreendimento, especialmente as editadas na IN mencionada 
acima, atendendo integralmente aos critérios nela especificados; que estão implantados os controles definidos pelas Instruções Normativas da SEMMA 
e em legislação vigentes, adotando procedimentos para a destinação adequada de resíduos sólidos e efluentes líquidos eventualmente gerados pela 
atividade; e que a atividade obedece aos critérios de uso e ocupação do solo estabelecido pela municipalidade, comprovado através de anuência ob-
tida junto ao município, não estando o empreendimento e suas atividades de apoio localizado em Área de Preservação Permanente ou no interior ou 
em Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação (salvo se possuir anuência prévia do gestor); e ciente de que a dispensa de licenciamento 
ambiental que trata esta Instrução refere-se, exclusivamente aos aspectos ambientais da atividade, não eximindo o seu titular da apresentação, aos 
órgãos competentes de outros documentos legalmente exigíveis e também que não inibe ou restringe de qualquer forma a ação dos demais órgãos 
e instituições fiscalizadoras nem desobriga a empresa da obtenção de autorizações, anuências, laudos, certidões, certificados, ou outros documentos 
previstos na legislação vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adoção de adoção de qualquer providência neste sentido.

Local, Data e Assinatura
, / /
Local Data

Assinatura do Represen-
tante

legal 1

Assinatura do Represen-
tante

legal 2

ANEXO III
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Modelo para Consulta Prévia Ambiental de Dispensa de Licenciamento Ambiental no SEMMA

Identificação da Empresa/Pessoa Física
*Razão social / Nome:
Inscrição estadual: *CNPJ / CPF:
*Endereço para correspondência:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Endereço do empreendimento:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Ponto de Referência:
*Coordenadas UTM (Datum WGS 84):
*Telefone: Fax: *E-mail:
*Representantes Legais da Empresa:
*Nome 1: *CPF:
Nome 2: CPF:

Obs.: os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Declaração Ambiental
Pelo 
presente
possibili-
dade

de
instrumento
Dispensa

o
de

proprietário/representante
Licenciamento Ambiental

legal
para

da
a

empresa
atividade

acima
de:

identifi-
cada

vem requerer análise quanto À

(descrever todas as atividades realizadas no empreendimento, incluindo as atividades de apoio, como pátio de estocagem, oficina de manutenção, 
área de lavagem de veículos automotivos e/ou outras), possuindo as seguintes características: __________________________________________
____________________________________________________________  (descrever as características da(s) área(s) onde a(s) atividade(s) é(são) 
realizada(s), tais como, áreas providas de piso impermeabilizado, cobertura, sistema de contenção, área a céu aberto, galpão fechado e/ou outras) 
com geração dos seguintes impactos ambientais:

(descrever os tipos de efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas gerados no empreendimento), possuindo as seguintes medidas 
de controle ambientais:
(descrever aqui todas as medidas de controle ambientais adotadas no empreendimento, tais como, sistema fossa-filtro, baias de armazenamento de 
resíduos sólidos, cabine de pintura e/ou outras).
Juntamente com as informações acima, deverá ser apresentada planta de localização do empreendimento, contendo a poligonal da área do empre-
endimento/atividade, sobreposta à imagem aérea, identificando os recursos hídricos, unidades de conservação e demais áreas ambientais sensíveis 
adjacentes.

Local, Data e Assinatura

, / / Local Data
Assinatura do representante legal 1

Assinatura do responsável técnico (caso aplicável)

IN 003-2017 ANEXO DISPENSA DE LICENCIAMENTO (4)
Publicação Nº 100699

Anexo I

Relação das atividades dispensadas de licenciamento ambiental municipal no âmbito da SEMMA de Afonso Cláudio

Cód. Atividades Porte máximo
Grupo A Indústrias Diversas, estocagem, alimentos, serviços e obras

A-1 Abertura de barras e desassoreamento de desembocaduras de rios bem 
como abertura de barras arenosas de lagoas costeiras. Nos termos da IN n° 03/2013/IEMA

A-2 Academias de Ginástica, Fisioterapia e semelhantes. Todos

A-3 Açougues e peixarias localizados em zona urbana consolidada. Todos

A-4 Agência de turismo. Todos
A-5 Alinhamento e balanceamento de veículos. Todos
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A-6 Aquisição de veículos e equipamentos. Todos

A-7 Assistência técnica para máquinas, aparelhos e equipamentos de uso 
doméstico. Todos

A-8 Beneficiamento manual de rochas para produção de paralelepípedos e 
outros artefatos artesanais. Todos

A-9 Beneficiamento e embalagem de produtos fitoterápicos naturais, incluindo 
medicamentos e suplementos alimentares.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-10 Borracharia, exceto com recondicionamento de pneus e/ou manutenção de 
veículos. Todos

A-11 Casa de diversões eletrônicas. Todos
A-12 Casa lotérica. Todos

A-13 Confecções de roupas e artefatos de tecidos de cama, mesa, copa e banho, 
cortinas, sem tingimento, estamparia e/ou utilização de produtos químicos.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,05 há

A-14 Consultórios de profissionais liberais (médicos, fisioterapeutas, psicólogos, 
dentre outros), sem realização de procedimentos cirúrgicos. Todos

A-15 Corte de papel para produção de rolos de papel higiênico, lenços e outros. Todos

A-16 Corte e acabamento de vidros, sem fabricação e/ou elaboração. Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,05 há

A-17 Cozinha Industrial. Todos

A-18 Desentupimento de rede de esgoto residencial ou comercial, sem coleta. Todos

A-19 Entreposto e envase de mel, associado ou não à produção de balas e doces 
deste produto, exceto produção artesanal.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,05 há

A-20 Escola de ensino sem laboratórios utilizados em aulas práticas (exceto 
laboratório de informática). Todos

A-21 Escritórios de Logística (para negociação de movimentação e distribuição 
de mercadorias não perigosas), excluindo a estocagem. Todos

A-22 Escritórios de profissionais liberais (contadores, advogados, representantes 
comerciais, corretores, despachantes, dentre outros). Todos

A-23 Estação de telecomunicação. Todos
A-24 Estradas, rodovias e obras afins. Nos termos da IN n° 05/2010/IEMA
A-25 Estúdios e Laboratórios fotográficos. Todos

A-26 Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, bombons, chocolates, 
gomas de mascar, exceto produção artesanal.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-27 Fabricação e/ou corte de embalagens e/ou artefatos de papel ou papelão, 
inclusive com impressão e/ou plastificação.

Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-28 Fabricação de gelo. Todos

A-29 Fabricação de massas alimentícias e biscoitos, exceto produção artesanal. Índice (I) = (área construída + área de estocagem, 
quando houver) (I) ≤ 0,03 há

A-30 Farmácia de manipulação. Todos

A-31
Garagens de ônibus e outros veículos automotores, sem qualquer estrutura 
de apoio (oficina, lavador de veículos, troca de óleo, unidade de abasteci-
mento e outros).

Todos

A-32 Gráficas e editoras. Índice (I) = ≤ 0,05 há
A-33 Igrejas e templos religiosos. Todos
A-34 Instalação e manutenção de climatização veicular. Todos
A-35 Instalação e manutenção de equipamentos de GNV. Todos

A-36
Insta-
lação 
veículos.

e manutenção de escapamentos de Todos

A-37 Instalação e manutenção de redes de computadores. Todos
A-38 Instalação e manutenção de redes elétricas. Todos

A-39 Instalação e manutenção de sonorização e manutenção elétrica 
veicular. Todos
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A-40 Laboratório de análises de solo, incluindo análises com fins agro-
nômicos, sem utilização de reagentes químicos. Todos

A-41 Laboratório para ensaios de resistência de materiais e semelhan-
tes. Todos

A-42 Lavagem de veículos a seco Todos

A-43 Limpeza e desassoreamento da calha de cursos hídricos. Nos termos da IN n° 07/2016/IEMA

A-44 Locação de banheiros químicos, sem operação de coleta ou 
limpeza. Todos

A-45 Padarias e Confeitarias Todos

A-46 Perfuração de Poços Rasos e Profundos para fins de captação de 
água subterrânea. Todos

A-47
Pesquisas ou levantamentos geológicos, com uso apenas de 
técnicas de sondagem, vinculado a Alvará de Pesquisa vigente, 
concedido pelo DNPM.

Todos

A-48 Posto de abastecimento de combustíveis (não revendedor) somen-
te com tanque aéreo.

Capacidade Total de Armazenamento ≤ 15 m3, conforme 
critérios da Resolução
CONAMA nº 273/200.

A-49
Empreendimentos desportivos, turísticos, recreativos ou de lazer, 
públicos ou privados (praças, campos de futebol, quadras e giná-
sios)

Somatória da(s) Área(s) Útil(eis) (AU) ≤ 1 há

A-50

Prestação de serviços de manutenção e reparação de estruturas 
metálicas, máquinas, aparelhos e equipamentos comerciais, testes 
hidrostáticos e/ ou outros em empresas contratantes devidamente 
licenciadas, sem geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos.

Todos

A-51

Prestação de serviços de manutenção e reparação de estruturas 
metálicas, máquinas, aparelhos e equipamentos comerciais, testes 
hidrostáticos e outros em empresas contratantes devidamente 
licenciadas, com geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos 
sob responsabilidade da empresa contratante licenciada.

Todos

A-52 Prestação de serviços na área de construção civil (Construtoras), 
excetuando as obras a serem realizadas. Todos

A-53 Restaurantes. Todos
A-54 Salão de Beleza. Todos

A-55 Seleção, beneficiamento e embalagem de produtos para chás. Todos

A-56 Serralheria (somente corte) Área útil ≤ 200 m²
A-57 Serviço de fotocópia, excetuando gráficas. Todos

A-58 Serviço de jardinagem e paisagismo, excetuando imunização e 
controle de pragas. Todos

A-59
Serviço de limpeza e conservação de caixas d’água, prédios e con-
domínios, excetuando limpeza em portos, aeroportos, embarca-
ções e semelhantes além de imunização/controle de pragas.

Todos

A-60 Serviço de transporte de malotes e documentos. Todos

A-61
Supermercados e hipermercados com atividades de corte e limpe-
za de carnes, pescados e semelhantes (com açougue, peixaria e 
outros), quando localizados em área urbana consolidada.

Todos

A-62
Supermercados e hipermercados sem atividades de corte e limpe-
za de carnes, pescados e semelhantes (sem açougue, peixaria e 
outros).

Todos

A-63 Terminal Ferroviário de Passageiros. Todos
A-64 Terminal Rodoviário de Passageiros. Todos

A-65 Transporte rodoviário de cargas inertes gerais, exceto resíduos 
sólidos e produtos ou resíduos perigosos. Todos

A-66 Transporte rodoviário de passageiros. Todos
A-67 Varrição mecânica. Todos
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A-68 Produção artesanal de alimentos e bebidas (em pequena escala 
com características tradicionais ou regionais próprias) Até 75 m² de área construída

A-69 Serraria, quando não associada à fabricação de estruturas de 
madeira Até 20 m³/mês de madeira a ser serrada

A-70
Fabricação de estruturas de madeira com aplicação rural (caixas, 
porteiras, batentes, carroças, paletes, dentre outros) associada ou 
não à serraria

Até 20 m³/mês de madeira a ser processada

A-71 Resfriamento e distribuição de leite, sem beneficiamento de qual-
quer natureza Até 1500 litros de capacidade do tanque

A-72 Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para 
animais, sem cozimento e/ou digestão (apenas mistura) Capacidade de produção de até 30 toneladas/mês

Grupo B Uso e ocupação do solo

B-1 Condomínios verticais (moradias multifamiliares e/ ou unidades 
comerciais). Área total ≤ 1 ha Número de unidades ≤ 300

B-2 Construção de abrigos nos pontos de ônibus. Todos
B-3 Construção de Centro de Referencia Social - CRAS. Todos

B-4 Construção de residência isolada (moradia unifamiliar). Todos

B-5 Desmonte de rochas não vinculado à atividade de mineração. Área ≤ 0,05 ha Volume de rocha movimentada ≤ 200 
m3

B-6 Linhas de distribuição de energia elétrica. Todos

B-7 Expansão de redes de microdrenagem de águas urbanas sem 
intervenção em cursos d’água e canais de drenagem.

Todos, desde que o diâmetro de tubulação requerido seja 
menor que 1.000 mm

B-8

Pousadas, hotéis e motéis instalados em área urbana consolidada 
ou de expansão urbana, que possuam, no mínimo sistema de 
esgotamento sanitário (coleta, tratamento e disposição final) e 
abastecimento de água.

Todos

B-9 Praças, campos de futebol, quadras e ginásios (exceto complexos 
esportivos e estádios). Todos

Redes de distribuição de energia elétrica de média ou baixa tensão 
(MT/BT) e equipamentos auxiliares. Todos

B-10 Redes de distribuição de gás natural canalizado Nos termos da IN n° 12/2014/IEMA

B-11

Terraplenagem (corte e aterro) quando vinculada à atividade não 
sujeita ao licenciamento ambiental (exceto para a terraplenagem 
executada no interior da propriedade rural e com objetivo agrope-
cuário, inclusive carreadores).

Área a ser terraple-
nada ≤ 0,05
Há

Volume de terra movi-
mentada ≤
200 m3

Altura do
talude ≤ 
3 m

B-12

Terraplenagem (corte e aterro) quando não vinculada à atividade 
sujeita ao licenciamento ambiental (exclusivo para a terraplena-
gem executada no interior da propriedade rural e com objetivo 
agropecuário, inclusive carreadores).

Até 200 m³ de movimentação de solo, independentemente da 
área.

GRUPO C Saneamento

C-1

Captação de água sem canal de adução ou interferência no canal 
do corpo hídrico (não autoriza ressaltos hidráulicos e barramentos 
de qualquer natureza), incluindo em poços rasos e profundos para 
fins de abastecimento público.

Todos

C-2 Estação de Tratamento de Água (ETA) - vinculada à sistema públi-
co de tratamento e distribuição de água Vazão Máxima de Projeto ≤20 (l/s)

C-3 Redes coletoras de esgoto. Todos
C-4 Redes, elevatórias, boosters e adutoras de água. Todos
C-5 Reservatórios de água tratada. Todos

C-6 Unidades Operacionais do SES - Estação elevatória, coletor tronco 
e/ou tubulação de recalque de esgoto. Vazão Máxima de Projeto ≤ 200 (l/s)

C-7 Serviços de Saúde

C-8 Autoclaves localizadas em unidades de serviços de saúde, excluin-
do aterros. Todos

C-9 Clínicas odontológicas. Todos

C-10 Clínicas radiológicas e serviços de diagnóstico por imagem. Todos
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C-11 Funerária sem serviço de embalsamento (tanatopraxia e somato-
conservação). Todos

C-12 Unidade Básica de Saúde, clínicas médicas e veterinárias. Todos

GRUPO D Atividades agropecuárias
D-1 Apicultura em geral (apiário e extração do mel). Todos
D-2 Aquisição de animais de produção. Todos

D-3
Aquisição de máquinas agropecuárias (trator, derriçadeira, 
roçadeira, pulverizador, ordenhadeira, colheitadeira, ensiladeira / 
desintegrador).

Todos

D-4 Eletrificação rural, vinculada ao Programa Luz no Campo. Todos

D-5
Piscicultura e/ou carcinicultura em viveiros escavados (inclusive 
policultivo e unidades de pesca esportiva, tipo pesque-pague), 
exceto em Área de Preservação Permanente (APP)

Somatória de superfície de lâmina d’água ≤ 1ha

D-6 Piscicultura e/ou carcinicultura em tanques-rede e/ou gaiolas e/ou 
raceways, exceto em Área de Preservação Permanente (APP) Somatória do volume total das unidades de cultivo ≤ 200 m³

D-7 Ranicultura, exceto em Área de Preservação Permanente (APP) Somatória da área de produção ≤ 400 m²

D-8 Laboratórios de produção de formas jovens, exceto em Área de 
Preservação Permanente (APP) Área ≤ 0,5 ha

D-9 Unidade de produção de peixes ornamentais, exceto em Área de 
Preservação Permanente (APP) Área útil ≤ 200 m²

D-10 Suinocultura (ciclo completo) sem lançamento de efluentes líqui-
dos em corpo hídrico e/ou em cama sobreposta Até 20 cabeças por ciclo

D-11 Suinocultura (exclusivo para terminação) sem lançamento de 
efluentes líquidos em corpo hídrico e/ou em cama sobreposta Até 10 cabeças por ciclo

D-12 Avicultura Até 200 m2 de área de confinamento

D-13
Irrigação, implantação e/ou renovação de pastagens e/ou de cul-
turas anuais e/ou perenes inclusive para a produção de combustí-
veis (cana-de-açúcar, mamona e outras) exceto para silvicultura.

Até 100 hectares de área total de plantio

D-14 Criação de animais de pequeno porte confinados, em ambiente 
não aquático, exceto fauna silvestre (cunicultura e outros). Até 100 m2 de área de confinamento

D-15 Central de seleção, tratamento e embalagem de produtos vegetais 
(frutas, legumes, tubérculos e outros); Packing House Até 100 m2 de área construída

D-15
Secagem mecânica de grãos, NÃO associados à pilagem, desde 
que empregue o método de chama indireta e utilize exclusivamen-
te lenha como material combustível

Até 15.000 L de Capacidade instalada

GRUPO E Uso e Manejo de Fauna Silvestre

E-1 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Mamífero de pe-
queno porte em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 50 animais

E-2 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Mamífero de médio 
porte em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 30 animais

E-3 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Aves de pequeno 
porte, em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 100 animais

E-4 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Aves de médio 
porte, em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 50 animais

E-5 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Répteis de pequeno 
porte em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 70 animais

E-6 Criação de fauna silvestre nativa e/ou exótica: Répteis de médio 
porte em ambiente não aquático. Capacidade máxima instalada (CI) ≤ 35 animais

E-7 Mantenedor de fauna silvestre Todos*
E-8 Comerciante de animais vivos da fauna silvestre Todos*

E-9 Comerciante de partes produtos e subprodutos da fauna silvestre Todos, conforme art 4º desta IN

GRUPO F Comércio e estocagem
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F-1 Armazenamento e/ou depósito de gás envasado (GLP e outros), 
associado ou não ao comércio varejista (botijões). Todos

F-2 Comércio em geral, sem atividades de produção e/ ou estocagem. Todos

F-3 Comércio de água mineral, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo. Todos

F-4 Comércio de artefatos de madeira, com ou sem depósito, desde 
que exclusivo, sem atividades de produção. Todos

F-5 Comércio de artigos de couro, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo. Todos

F-6 Comércio de artigos de papelaria e armarinho, com ou sem depó-
sito, desde que exclusivo Todos

F-7 Comércio de artigos fotográficos e de filmagem, com ou sem 
depósito, desde que exclusivo. Todos

F-8
Comércio de bebidas e alimentos, sem produção de qualquer 
natureza (bares, casas de chá e sucos, exceto restaurantes), 
excluindo centrais de logística.

Todos

F-9 Comércio de brinquedos e artigos recreativos, com ou sem depósi-
to, desde que exclusivo. Todos

F-10 Comércio de cosméticos, perfumaria e produtos de higiene pesso-
al, sem manipulação, com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-11 Comércio de discos e instrumentos musicais, com ou sem depósi-
to, desde que exclusivo. Todos

F-12 Comércio de equipamentos e aparelhos elétricos e eletrônicos, 
com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-13
Comércio de máquinas e equipamentos odontológicos, médicos, 
hospitalares e laboratoriais, com ou sem depósito, desde que 
exclusivo.

Todos

F-14 Comércio de equipamentos em geral, sem manutenção, com ou 
sem estocagem, desde que exclusivo. Todos

F-15 Comércio de máquinas, ferramentas, peças e acessórios, com ou 
sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-16
Comércio de madeiras e outros materiais de construção em geral, 
com ou sem depósito, desde que exclusivo, sem fabricação de 
estruturas.

Todos

F-17 Comércio de materiais e equipamentos de escritório, comunicação 
e informática, com ou sem depósito, desde que exclusivo Todos

F-18
Comércio de medicamentos e produtos farmacêuticos (drogarias, 
exceto farmácias de manipulação), com ou sem depósito, desde 
que exclusivo.

Todos

F-19 Comércio de óculos, armações, lentes de contato e outros artigos 
óticos, com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-20 Comércio de peças e acessórios para veículos, com ou sem depó-
sito, desde que exclusivo. Todos

F-21 Comércio de plantas e/ou produtos de jardinagem (floricultura), 
com ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-22 Comércio de produtos siderúrgicos (ferragens), com ou sem depó-
sito, desde que exclusivo. Todos

F-23 Comércio de sorvetes, picolés e similares (exceto fabricação), com 
ou sem depósito, desde que exclusivo. Todos

F-24 Comércio de souvenires, bijuterias e jóias, com ou sem depósito, 
desde que exclusivo. Todos

F-25 Comércio de vestuário, calçados e acessórios, com ou sem depósi-
to, desde que exclusivo. Todos
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F-26

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais em 
galpão fechado (exceto produtos/resíduos químicos e/ou perigosos 
e/ou alimentícios e/ou combustíveis), e materiais não considerados 
em outro enquadramento específico, incluindo armazenamento e 
ensacamento de carvão, sem atividades de manutenção, lavagem 
de equipamentos e unidade de abastecimento de veículos.

Área útil (área construída + área de estocagem, quando hou-
ver) (I) ≤ 1 há

F-27

Pátio de estocagem, armazém ou depósito para cargas gerais em 
área aberta e/ou mista - galpão fechado + área aberta,(exceto 
produtos/resíduos químicos e/ou perigosos e/ou alimentícios e/ ou 
combustíveis), e materiais não considerados em outro enquadra-
mento específico, incluindo armazenamento e ensacamento de 
carvão, sem atividades de manutenção, lavagem de equipamentos 
e unidade de abastecimento de veículos.

Área útil (área construída + área de estocagem, quando hou-
ver) (I) ≤ 0,1 há

F-28

Pátio de estocagem de chapas acabadas de rochas ornamentais 
em galpão fechado e/ou área aberta e/ou mista (galpão fechado 
+ área aberta), sem atividades de beneficiamento e/ou manuten-
ção, lavagem de equipamentos e unidade de abastecimento de 
veículos.

Todos

ANEXO II

Modelo para Requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental e Declaração Ambiental da Atividade

Identificação da Empresa/Pessoa Física
*Razão social / Nome:
Inscrição estadual: *CNPJ / CPF:
*Endereço para correspondência:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Endereço do empreendimento:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Ponto de Referência:
*Coordenadas UTM (Datum WGS 84):
*Telefone: Fax: *E-mail:
*Representantes Legais da Empresa:
*Nome 1: *CPF:
Nome 2: CPF

Obs.: os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Declaração Ambiental

Pelo presente instrumento o proprietário/representante legal da empresa acima identificada vem requerer Dispensa de Licenciamento Ambiental nos 
termos da Instrução Normativa (IN) SEMMA nº.003-N/2017 e declara que a atividade de
Código: atende ao limite fixado na citada IN, possuindo as seguintes características: de porte _______________________________ .
Ainda, declara estar de acordo com as normas ambientais vigentes aplicáveis ao empreendimento, especialmente as editadas na IN mencionada 
acima, atendendo integralmente aos critérios nela especificados; que estão implantados os controles definidos pelas Instruções Normativas da SEMMA 
e em legislação vigentes, adotando procedimentos para a destinação adequada de resíduos sólidos e efluentes líquidos eventualmente gerados pela 
atividade; e que a atividade obedece aos critérios de uso e ocupação do solo estabelecido pela municipalidade, comprovado através de anuência ob-
tida junto ao município, não estando o empreendimento e suas atividades de apoio localizado em Área de Preservação Permanente ou no interior ou 
em Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação (salvo se possuir anuência prévia do gestor); e ciente de que a dispensa de licenciamento 
ambiental que trata esta Instrução refere-se, exclusivamente aos aspectos ambientais da atividade, não eximindo o seu titular da apresentação, aos 
órgãos competentes de outros documentos legalmente exigíveis e também que não inibe ou restringe de qualquer forma a ação dos demais órgãos 
e instituições fiscalizadoras nem desobriga a empresa da obtenção de autorizações, anuências, laudos, certidões, certificados, ou outros documentos 
previstos na legislação vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adoção de adoção de qualquer providência neste sentido.

Local, Data e Assinatura
, / /
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Local Data

Assinatura do Represen-
tante

legal 1

Assinatura do Represen-
tante

legal 2

ANEXO III

Modelo para Consulta Prévia Ambiental de Dispensa de Licenciamento Ambiental no SEMMA

Identificação da Empresa/Pessoa Física
*Razão social / Nome:
Inscrição estadual: *CNPJ / CPF:
*Endereço para correspondência:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Endereço do empreendimento:
*Bairro: *CEP: *Município:
*Ponto de Referência:
*Coordenadas UTM (Datum WGS 84):
*Telefone: Fax: *E-mail:
*Representantes Legais da Empresa:
*Nome 1: *CPF:
Nome 2: CPF:

Obs.: os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório.

Declaração Ambiental

Pelo pre-
sente
possibilidade

de
instru-
mento
Dispensa

o
de

proprietário/repre-
sentante
Licenciamento 
Ambiental

legal
para

da
a

empresa
atividade

acima
de:

identificada vem requerer análise quanto À

(descrever todas as atividades realizadas no empreendimento, incluindo as atividades de apoio, como pátio de estocagem, oficina de manutenção, área 
de lavagem de veículos automotivos e/ou outras), possuindo as seguintes características: _________________________________________________
_____________________________________________________  (descrever as características da(s) área(s) onde a(s) atividade(s) é(são) realizada(s), 
tais como, áreas providas de piso impermeabilizado, cobertura, sistema de contenção, área a céu aberto, galpão fechado e/ou outras) com geração dos 
seguintes impactos ambientais:

(descrever os tipos de efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas gerados no empreendimento), possuindo as seguintes medidas de 
controle ambientais:
(descrever aqui todas as medidas de controle ambientais adotadas no empreendimento, tais como, sistema fossa-filtro, baias de armazenamento de 
resíduos sólidos, cabine de pintura e/ou outras).
Juntamente com as informações acima, deverá ser apresentada planta de localização do empreendimento, contendo a poligonal da área do empre-
endimento/atividade, sobreposta à imagem aérea, identificando os recursos hídricos, unidades de conservação e demais áreas ambientais sensíveis 
adjacentes.

Local, Data e Assinatura

, / / Local Data
Assinatura do representante legal 1

Assinatura do responsável técnico (caso aplicável)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA N° 001-2017 - VER-
SÃO 01 (5)

Publicação Nº 100700

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 001/2017

Versão: 01

Aprovação em: 13/09/2017.

Ato de aprovação: Decreto N° 482/2017

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Meio Am-
biente

I - FINALIDADE

Dispõe sobre o enquadramento das atividades potencial-
mente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente 
com obrigatoriedade de licenciamento ambiental junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e sua 
classificação quanto ao potencial poluidor e porte.

II - ABRANGÊNCIA

Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta 
e Indireta do Município de Afonso Cláudio-ES.

III – CONCEITOS

AGENTE POLUIDOR: a pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, responsável direta ou indiretamente 
por ocasionar degradação ou poluição ambiental;

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP: Áreas de 
grande importância ecológica, cobertas ou não por vege-
tação nativa, que têm como função preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiver-
sidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações humanas;

AVALIAÇÃO AMBIENTAL (AVA): É o resultado da avaliação 
de todos os estudos ambientais relativos aos aspectos am-
bientais relacionados à localização, instalação, operação 
e ampliação de uma atividade ou empreendimento, que 
poderão ser apresentados como subsídios para análise da 
concessão da licença requerida;

CONTROLE AMBIENTAL: São as atividades desenvolvidas 
para licenciamento, fiscalização e monitoramento de ativi-
dades e empreendimentos potencial ou efetivamente cau-
sadores de degradação do meio ambiente, visando obter 
ou manter a qualidade ambiental;

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL: É um processo de degenera-
ção do meio ambiente, onde as alterações biofísicas do 
meio provocam uma alteração na fauna e flora natural, 
com eventual perda de biodiversidade;

ENQUADRAMENTO AMBIENTAL: Ferramenta constituída a 
partir de uma matriz que correlaciona porte e potencial 
poluidor/degradador por tipologia, com vistas à classifica-
ção do empreendimento/atividade, definição dos estudos 
ambientais cabíveis e determinação dos valores a serem 
recolhidos a título de taxa de licenciamento;

IMPACTO AMBIENTAL: Qualquer alteração das proprieda-
des físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, cau-
sada por qualquer forma de matéria ou energia resultan-
te das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 
as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas 
e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 
naturais;

IMPACTO AMBIENTAL LOCAL: é todo e qualquer impacto 
originado e restrito na área territorial do município;

LICENÇA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente, estabelece as condições, restrições 
e medidas de controle ambiental que deverão ser obede-
cidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para 
localizar, instalar, operar e ampliar empreendimentos e ati-
vidades utilizadores dos recursos ambientais considerada 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administra-
tivo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 
localização, instalação, operação e ampliação de empre-
endimentos e atividades de pessoas físicas ou jurídicas, 
de direito público ou privado, utilizadores de recursos am-
bientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluido-
ras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições regu-
lamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

PORTE DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE: dimensio-
namento do empreendimento ou atividade com base em 
critérios pré-estabelecidos pela autoridade licenciadora, de 
acordo com cada tipologia;

POTENCIAL POLUIDOR DO EMPREENDIMENTO OU ATIVI-
DADE: avaliação qualitativa e/ou quantitativa da capaci-
dade de um empreendimento ou atividade vir a causar 
degradação ambiental;

MEIO AMBIENTE: é o conjunto de condições, leis, influên-
cia e interações de ordem física, química, biológica, social, 
cultural e urbanística, que permite, abrigam e regem a 
vida em todas as suas formas;

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR

1. Lei Complementar Federal nº. 140, de 08 de dezembro 
de 2011, que define que são ações administrativas dos 
Municípios, observadas as atribuições dos demais entes 
federativos, em promover o licenciamento ambiental das 
atividades ou empreendimentos que causem ou possam 
causar impacto ambiental de âmbito local, conforme ti-
pologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de 
Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, poten-
cial poluidor e natureza da atividade;
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2. Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 
1997, prevê que os Municípios são competentes para re-
alizar o licenciamento de atividades de impacto ambiental 
local, circunscrito ao seu limite territorial;

3. Resolução CONSEMA nº. 002, de 3 de novembro de 
2016, que define a tipologia das atividades ou empreen-
dimentos considerados de impacto ambiental local e dá 
outras providências;

4. Decreto Estadual nº. 4039-R/2016, que dispõem so-
bre o Sistema de Licenciamento e Controle das Atividades 
Poluidoras ou Degradadoras do Meio Ambiente – SILCAP;

5. Instrução Normativa IEMA n°. 014, de 07 de dezembro 
de 2016, que dispõe sobre o enquadramento das ativida-
des potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio 
ambiente com obrigatoriedade de licenciamento ambiental 
junto ao IEMA e sua classificação quanto ao potencial po-
luidor e porte;

6. Lei Municipal nº. 2.2013, de 26 de julho de 2017, que 
dispõe sobre a instituição das taxas devidas para o licen-
ciamento ambiental de empreendimentos, atividades e/ou 
serviços considerados efetiva ou potencialmente poluido-
res e/ou degradadores do meio ambiente no município de 
Afonso Cláudio;

7. Decreto Municipal nº. 459, de 24 de agosto de 2017, 
que regulamenta o licenciamento ambiental, a avaliação 
de impactos ambientais, o cadastro ambiental das ativi-
dades potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degrada-
doras e as normas do poder de polícia administrativa, em 
conformidade com a política municipal de meio ambiente, 
nos termos da lei nº 2.203, de 28/03/2017 - Código Muni-
cipal de Meio Ambiente do município de Afonso Cláudio, e 
dá outras providências

V – RESPONSABILIDADES

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instru-
ção Normativa, mantendo-a atualizada, orientando e su-
pervisionando sua aplicação;

II - Promover discussões técnicas, para definir as rotinas 
de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 
que devem ser objeto de alteração, atualização ou expan-
são.

III - Alertar a Unidade Central de Controle Interno sobre 
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de tra-
balho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, prin-
cipalmente, o aprimoramento dos procedimentos de con-
trole e o aumento da eficiência operacional;

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

V - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Nor-
mativa, em especial quanto aos procedimentos de controle 
e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.

Da Unidade Central de Controle Interno

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

II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sis-
tema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo 
a formatação de novas Instruções Normativas;

III - Organizar e manter atualizado o manual de proce-
dimentos, em meio documental e/ou em base de dados, 
de forma que contenha sempre a versão vigente de cada 
Instrução Normativa.

VI - PROCEDIMENTOS

Art. 1°. Estabelecer parâmetros para o enquadramento de 
atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras 
do meio ambiente, adequando o enquadramento da SEM-
MA ao disposto na Resolução CONSEMA nº. 002/2016, o 
qual segue os seguintes critérios:

I. A definição de porte será estabelecida a partir de parâ-
metros que qualifiquem o empreendimento ou atividade 
como de pequeno, médio ou grande porte, considerando o 
porte limite para as atividades de impacto local passíveis 
de Licenciamento Ambiental Municipal.

II. A definição de potencial poluidor e/ou degradador será 
estabelecida a partir da análise técnica de suas caracterís-
ticas e se estabelecerá em três níveis: baixo, médio e alto 
potencial;

III. A determinação das Classes I, II, III e IV será realiza-
da a partir da relação obtida entre o porte do empreendi-
mento ou atividade e seu potencial poluidor e/ou degrada-
dor fixo, considerando o Anexo I, do Decreto Estadual nº. 
4039-R/2016 e Instrução Normativa IEMA n°. 014/2016, 
ou norma que vier a suceder.

Art. 2º. As atividades potencialmente poluidoras e/ou de-
gradadoras ficam agrupadas em 25 tipologias de acordo 
com suas semelhanças e seus impactos ambientais, como 
segue:

1 – Extração Mineral;

2 – Atividades Agropecuárias;

3 – Indústria de Produtos Minerais não Metálicos;

4 – Indústria de Transformação;

5 – Indústria Metalmecânica;
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6 – Indústria de Material Elétrico e de Comunicação;

7 – Indústria de Material de Transporte;

8 – Indústria de Madeira e Mobiliário;

9 – Indústria de Celulose e Papel;

10 – Indústria de Borracha;

11 – Indústria Química;

12 – Indústria de Produtos de Materiais Plásticos;

13 – Indústria Têxtil;

14 – Indústria de Vestuário e Artefatos de Tecidos, Couros 
e Peles;

15 – Indústria de Produtos Alimentares;

16 – Indústria de Bebidas;

17 – Indústrias Diversas;

18 – Uso e Ocupação do Solo;

19 – Energia;

20 – Gerenciamento de Resíduos;

21 – Obras e Estruturas Diversas;

22 – Armazenamento e Estocagem;

23 – Serviços de Saúde e Áreas Afins;

24 – Atividades Diversas;

25 – Saneamento.

Art. 3°. Esta Instrução Normativa se aplica para o licencia-
mento ordinário das atividades potencialmente poluidoras 
em atendimento ao Decreto 459/2017, ou norma que vier 
a suceder.

Parágrafo único. Não se aplica o licenciamento ambiental 
ordinário para os empreendimentos que se enquadram nos 
parâmetros e procedimentos do Licenciamento Ambiental 
Simplificado, ou que são dispensados de licenciamento am-
biental por Instruções Normativas específicas da SEMMA.

Art. 4°. Os enquadramentos a serem feitos junto à SEMMA 
deverão seguir ao disposto no Anexo II desta Instrução 
Normativa.

Parágrafo único. Para fins de pagamento de taxas, os em-
preendimentos ou as atividades deverão seguir ao dispos-
to na Lei Municipal nº. 2.2013/2017 ou norma que vier a 
suceder.

Art. 5º. Para melhor entendimento desta Instrução, tem-
se que:

I. No caso das tabelas que indicarem como parâmetro a 
capacidade instalada, o valor fornecido deverá ser aquele 
especificado pelo fabricante, quando houver;

II. Área útil: trata-se da somatória das áreas construídas 
com aquelas tidas como áreas de apoio ao empreendimen-
to ou atividade, inclusive pátios de estocagem e de esta-
cionamento e manobras;

III. Área construída: área total edificada;

IV. Área construída + área de estocagem: caso a área 
construída seja a mesma de estocagem, considera-se a 
área construída. Caso a área de estocagem (construída 
ou não) esteja separada da área construída, somam-se as 
áreas;

V. Área total (para efeitos dos enquadramentos 18.01, 
18.07 e 18.08): trata-se da somatória da área dos lotes 
com as áreas públicas (sistema viário, áreas institucionais, 
espaços livres de uso público e áreas verdes);

VI. Área total (para efeitos dos enquadramentos 18.02 e 
18.04): trata-se da área da gleba pertencente ao condo-
mínio;

VII. Para os casos de empreendimentos que possuem duas 
ou mais atividades, o requerimento deverá ser realizado 
considerando o enquadramento na maior Classe;

VIII. Não caberá:

a) Licenciamento em separado de unidades de um mesmo 
empreendimento ou atividade, exceto para os casos que 
venham a ser definidos através de procedimento próprio 
da SEMMA;

b) Licenciamento em separado para a atividade de terra-
plenagem quando se tratar de atividade meio para uma 
atividade passível de licenciamento. Nos casos em que a 
movimentação de terra for meio para uma atividade dis-
pensada de licenciamento, deverá ser requerido o licen-
ciamento ambiental específico para a atividade de terra-
plenagem;

IX. Entende-se por: mamíferos de pequeno porte cuja 
massa corporal média do adulto da espécie seja de até 05 
Kg (cinco quilogramas); mamíferos de médio porte cuja 
massa corporal média do adulto da espécie esteja entre 05 
Kg (cinco quilogramas) e 50 Kg (cinquenta quilogramas); 
mamíferos de grande porte cuja massa corporal média do 
adulto da espécie seja superior a 50 Kg (cinquenta quilo-
gramas);

X. Entende-se por: aves de pequeno porte cuja massa 
corporal média do adulto da espécie seja de até 0,5 Kg 
(meio quilograma); aves de médio porte cuja massa cor-
poral média do adulto da espécie esteja entre 0,5 Kg (meio 
quilograma) e 5,0 Kg (cinco quilogramas); aves de grande 
porte cuja massa corporal média do adulto da espécie seja 
superior a 5,0 Kg (cinco quilogramas).

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para empreendimentos ou atividades potencialmente po-
luidores e/ou degradadores que não estejam contidos no 
Anexo II da presente Instrução, nem dispensados de li-
cenciamento ambiental por esta SEMMA, caberá consulta 
prévia junto à SEMMA sobre a obrigatoriedade de licencia-
mento ambiental e o seu enquadramento.

Caso a SEMMA conclua pela necessidade de licenciamen-
to ambiental de empreendimentos ou atividades que não 
estejam listados nesta Instrução, adotar-se-á, para fins 
de enquadramento, mediante avaliação consubstanciada, 
atividade similar ou correlata.
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O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui 
definidos será objeto de instauração de Processo Adminis-
trativo para apuração da responsabilidade da realização do 
ato contrário as normas instituídas.

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamenta-
dos por esta Instrução Normativa e as demais legislações 
pertinentes.

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento 
poderão ser obtidos junto à Coordenadoria de Controle In-
terno Municipal que, por sua vez, através de procedimen-
tos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, 
aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estrutura organizacional.

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua 
aprovação.

Afonso Cláudio, 13 de setembro de 2017.

SIMONI ALTAFIM LOPES 

Controladora Interno Municipal

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO

Auditora Pública Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA N° 002-2017 - VER-
SÃO 01 (10)

Publicação Nº 100701

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 002/2017

Versão: 01

Aprovação em: 13/09/2017.

Ato de aprovação: Decreto N° 485/2017

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Meio Am-
biente

I - FINALIDADE

Dispõe sobre os procedimentos técnicos e administrativos 
relacionados ao Licenciamento Ambiental Simplificado e 
estabelece a classificação e listagem das atividades que se 
enquadram como sendo de pequeno potencial de impacto 
ambiental no âmbito de atuação da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Afonso Cláudio – SEMMA.

II - ABRANGÊNCIA

Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta 
e Indireta do Município de Afonso Cláudio-ES.

III – CONCEITOS

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP: Áreas de 
grande importância ecológica, cobertas ou não por vege-
tação nativa, que têm como função preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiver-
sidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações humanas;

IMPACTO AMBIENTAL: qualquer alteração das proprieda-
des físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, cau-
sada por qualquer forma de matéria ou energia resultan-
te das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 
as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas 
e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 
naturais;

IMPACTO AMBIENTAL LOCAL: é todo e qualquer impacto 
originado e restrito na área territorial do município;

LICENÇA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente, estabelece as condições, restrições 
e medidas de controle ambiental que deverão ser obede-
cidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para 
localizar, instalar, operar e ampliar empreendimentos e ati-
vidades utilizadores dos recursos ambientais considerada 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS): ato adminis-
trativo por meio do qual a autoridade licenciadora emite 
apenas uma licença, que consiste em todas as fases do 
licenciamento, precedida de rito simplificado, previamente 
estabelecido através de atos normativos específicos edita-
dos pela autoridade licenciadora competente, onde estão 
instituídos regramentos e condições técnicas, de acordo 
com normas e legislação vigentes, para empreendimentos 
ou atividades utilizadoras de recursos ambientais conside-
radas de pequeno potencial de impacto ambiental que se 
enquadrem no procedimento simplificado de licenciamento;

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS E RO-
DOVIAS: Serviços de implantação de estruturas de obras 
de arte, tais como pontes, bueiros e viadutos, a serem 
executados em pontos localizados, com implantação de 
estruturas específicas, que visem à segurança e à trafega-
bilidade em um segmento de estrada ou rodovia em ope-
ração;

CARREADOR: vias localizadas no interior do imóvel rural 
para possibilitar o desenvolvimento das atividades agros-
silvopastoris;

FERTIRRIGAÇÃO: Técnica de destinação final e tratamento 
de efluentes com reuso agrícola de água e nutrientes por 
uma cultura;

COMPOSTAGEM: Conjunto de técnicas aplicadas para con-
trolar a decomposição de materiais orgânicos, com a fi-
nalidade de obter, no menor tempo possível, um mate-
rial estável, rico em húmus e nutrientes minerais; com 
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atributos físicos, químicos e biológicos superiores (sob o 
aspecto agronômico) àqueles encontrados na(s) maté-
ria(s) prima(s);

TERRAPLENAGEM: conjunto de operações destinadas a 
conformar o terreno existente aos gabaritos projetados; 
sinonímia: terraplanagem;

CORTE: escavação no terreno natural para se alcançar os 
gabaritos projetados;

ATERRO: depósito de materiais para atendimento aos ga-
baritos projetados;

ÁREA DE EMPRÉSTIMO: área de escavações externas ao 
local da atividade principal para a obtenção de materiais 
destinados à complementação de volumes necessários 
para aterros;

ÁREA DE BOTA-FORA: área externa a terraplenagem utili-
zada para dispor materiais escavados nos cortes não apro-
veitados como aterro;

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR

1. Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa 
e Empresas de Pequeno porte, dispondo sobre o procedi-
mento de licenciamento simplificado para as atividades de 
baixo risco;

2. Lei Complementar Federal nº. 140, de 08 de Dezembro 
de 2011, que define que são ações administrativas dos 
Municípios, observadas as atribuições dos demais entes 
federativos, em promover o licenciamento ambiental das 
atividades ou empreendimentos que causem ou possam 
causar impacto ambiental de âmbito local, conforme ti-
pologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de 
Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, poten-
cial poluidor e natureza da atividade;

3. Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 
1997, prevê que os Municípios são competentes para re-
alizar o licenciamento de atividades de impacto ambiental 
local, circunscrito ao seu limite territorial;

4. Resolução CONSEMA nº. 001, de 19 de março de 2008, 
que define os procedimentos para o licenciamento am-
biental dos empreendimentos enquadrados na classe sim-
plificada;

5. Resolução CONSEMA nº. 002 de 03 de novembro de 
2016 que define a tipologia das atividades ou empreen-
dimentos considerados de impacto ambiental local e dá 
outras providências;

6. Decreto Estadual nº. 4039-R, de 07 de dezembro de 
2016, que dispõem sobre o Sistema de Licenciamento e 
Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do 
Meio Ambiente – SILCAP;

7. Instrução Normativa IEMA nº. 012, de 07 de dezembro 
de 2016, que dispõe sobre a classificação de empreendi-
mentos e definição dos procedimentos técnicos e adminis-
trativos relacionados ao licenciamento ambiental simplifi-
cado;

8. Lei Municipal nº. 2.2013, de 26 de julho de 2017, que 
dispõe sobre a instituição das taxas devidas para o licen-
ciamento ambiental de empreendimentos, atividades e/ou 
serviços considerados efetiva ou potencialmente poluido-
res e/ou degradadores do meio ambiente no município de 
Afonso Cláudio;

9. Decreto Municipal nº. 459, de 13 de Setembro de 2017, 
que regulamenta o licenciamento ambiental, a avaliação 
de impactos ambientais, o cadastro ambiental das ativi-
dades potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degrada-
doras e as normas do poder de polícia administrativa, em 
conformidade com a política municipal de meio ambiente, 
nos termos da Lei nº 2.203, de 28/03/2017 - Código Mu-
nicipal de Meio Ambiente do município de Afonso Cláudio, 
e dá outras providências;

Considerando a necessidade de adequação dos parâmetros 
e procedimentos existentes para o licenciamento simplifi-
cado, visando facilitar o acesso de pequenos empreendi-
mentos ao licenciamento ambiental, bem como promover 
a agilidade na resposta dos requerimentos dos empreen-
dedores.

V – RESPONSABILIDADES

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instru-
ção Normativa, mantendo-a atualizada, orientando e su-
pervisionando sua aplicação;

II - Promover discussões técnicas, para definir as rotinas 
de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 
que devem ser objeto de alteração, atualização ou expan-
são.

III - Alertar a Unidade Central de Controle Interno sobre 
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de tra-
balho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, prin-
cipalmente, o aprimoramento dos procedimentos de con-
trole e o aumento da eficiência operacional;

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

V - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Nor-
mativa, em especial quanto aos procedimentos de controle 
e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.
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Da Unidade Central de Controle Interno

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

II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sis-
tema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo 
a formatação de novas Instruções Normativas;

III - Organizar e manter atualizado o manual de proce-
dimentos, em meio documental e/ou em base de dados, 
de forma que contenha sempre a versão vigente de cada 
Instrução Normativa.

VI - PROCEDIMENTOS

Art. 1º. Estabelecer parâmetros e procedimentos para o li-
cenciamento simplificado de empreendimentos/atividades 
com pequeno potencial de impacto ambiental, no municí-
pio de Afonso Cláudio.

Parágrafo único. O simples enquadramento da atividade 
nas definições de porte e nas atividades previstas nesta 
Instrução Normativa, não a caracteriza como de baixo im-
pacto ambiental nos termos da Lei Federal n° 12.651/2012.

Art. 2º. Serão passíveis de licenciamento simplificado so-
mente as atividades realizadas por empreendimentos de 
pequeno potencial de impacto ambiental, organizadas em 
grupos com impactos ambientais semelhantes e relaciona-
das no Anexo I desta Instrução Normativa.

§1º. Os grupos a que se refere o caput deste Artigo são 
os seguintes:

I. Grupo I - Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgâni-
cos;

II. Grupo II - Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamen-
to e Energia;

III. Grupo III - Resíduos Sólidos;

IV. Grupo IV - Extração Mineral e Beneficiamento de Mine-
rais Não-Metálicos;

V. Grupo V - Atividades nas Áreas Química, Biológica e 
Farmacêutica;

VI. Grupo VI - Indústrias Diversas, Metalmecânica, Esto-
cagem e Serviços;

VII. Grupo VII - Obras e Estruturas Diversas;

§2º. O licenciamento simplificado dos empreendimentos 
fica condicionado ao atendimento dos limites de porte e 
dos critérios gerais e específicos explicitados nesta Instru-
ção Normativa.

§3º. Poderão também requerer o licenciamento simplifica-
do empreendimentos já instalados e em operação, desde 
que os controles ambientais estejam de acordo com a le-
gislação vigente e sejam atendidos aos critérios estabele-
cidos por esta Instrução Normativa.

§4º. Exclusivamente para as atividades vinculadas ao Gru-
po VII (VII.3, VII.4, VII.5 e VII.6) se aplicam os critérios, 
controles e os procedimentos previstos na Instrução Nor-
mativa IEMA n° 05/2010, ou norma que vier a suceder. 
Para casos omissos na referida instrução, aplica-se os cri-
térios estabelecidos nesta Instrução Normativa.

§5º A atividade de destinação e guarda de veículos remo-
vidos pelo DETRAN, será enquadrada da seguinte forma:

I. No enquadramento VI.37, quando da existência de ati-
vidades de manutenção, lavagem de equipamentos e/ou 
unidade de abastecimento de veículos;

II. No enquadramento VI.39, quando não houver ativida-
des de manutenção, lavagem de equipamentos e/ou uni-
dade de abastecimento de veículos;

Art. 3º. Os critérios e controles Gerais Técnicos que devem 
ser obedecidos para o enquadramento de empreendimen-
tos na Classe Simplificada são:

I. Quanto à localização do empreendimento:

a) Não ocupar e/ou intervir em Áreas de Preservação Per-
manente (APP), conforme estabelecido na Lei Federal n° 
12.651/2012, excetuados os casos de utilidade pública, de 
interesse social ou de baixo impacto ambiental previstos 
na referida Lei, desde que devidamente comprovada a ine-
xistência de alternativa locacional para o desenvolvimento 
da atividade pleiteada e quando atendidos aos requisitos 
previstos, sem desobrigação de execução de medida com-
pensatória, a ser aprovada pelo órgão ambiental. A pro-
posta de medida compensatória deverá ser apresentada 
junto ao Relatório de Caracterização do Empreendimento 
(RCE).

b) Respeitar as disposições legais pertinentes ao uso e ocu-
pação do solo, faixas de domínio e áreas não edificantes, 
além de possíveis restrições pertinentes a bens acautela-
dos localizados no entorno do empreendimento/atividade;

c) Possuir aprovação municipal dos projetos executados ou 
a serem executados, caso seja exigível;

d) Respeitar as limitações de ocupação vigentes para áre-
as localizadas no interior ou no entorno de Unidades de 
Conservação (UC), inclusive em sua zona de amorteci-
mento, obtendo previamente à intervenção, as anuências 
dos gestores das unidades, nos casos em que se exigir, ob-
servando as competências para o licenciamento conforme 
a modalidade de Unidade de Conservação.

II. Quanto ao abastecimento de água e à geração de 
efluentes líquidos:

a) Possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de 
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hí-
dricos, caso esteja previsto no empreendimento/ativida-
de, captação, barramento, lançamento e outros usos, con-
forme Resoluções e Instruções Normativas vigentes. No 
caso de uso de água subterrânea, possuir Cadastro junto 
à Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) e/ou 
Certidão de Outorga para o uso do recurso hídrico, caso 
aplicável.
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b) Possuir sistema eficiente de tratamento de efluentes 
sanitários e industriais (proveniente do processo produtivo 
ou do criadouro de animais), dimensionado(s) e projeta-
do(s) para atender aos períodos de maior demanda (vazão 
máxima), conforme legislação pertinente, observando a 
aplicabilidade da tecnologia utilizada para tratar o efluente 
gerado. A inexigibilidade desse sistema somente se dará 
no caso de direcionamento do efluente para tratamento 
em estação coletiva com a devida anuência da concessio-
nária gestora, com declaração de ciência das característi-
cas do mesmo;

c) Não realizar lançamento/disposição de efluente bruto 
(sem tratamento) no solo e/ou cursos d’água, não sendo 
permitida também a utilização de fossas negras ou fos-
sas secas, nem fertirrigação (técnica de destinação final 
e tratamento de efluentes com reuso agrícola de água e 
nutrientes por uma cultura) com o uso de efluente não 
tratado;

d) Os resíduos orgânicos provenientes da atividade de cria-
ção de fauna silvestre poderão ser aplicados como adubo, 
desde que sejam previamente compostados;

e) Em caso de lançamento de efluente líquido tratado em 
rede de drenagem pluvial o empreendimento deverá:

e.1) No caso de efluente doméstico/sanitário tratado por 
meio de fossa/filtro, atender aos padrões estabelecidos 
na norma ABNT NBR 13.969/1997, ou norma que vier a 
suceder. No caso de efluente industrial, atender aos limi-
tes preconizados nas Resoluções CONAMA n° 357/2005 
e 430/2011, ou norma que vier a suceder, o que deverá 
estar comprovado por meio de monitoramento semestral 
que considere todos os parâmetros previstos no sistema 
produtivo e/ou sanitário/doméstico da empresa. O moni-
toramento deverá se iniciar 30 (trinta) dias após a obten-
ção da Licença Ambiental Simplificada, ou, para o caso 
de empreendimentos que ainda não estejam operando, 30 
(trinta) dias após o início da operação do sistema, e ser 
apresentado à SEMMA sempre que requisitado. Os moni-
toramentos deverão ser mantidos em arquivo, nas depen-
dências da empresa, para consulta da SEMMA sempre que 
necessário.

e.2) Apresentar anuência municipal quanto ao uso da es-
trutura pública (pluvial);

e.3) Possuir o traçado da rede de drenagem pluvial com 
coordenada do ponto de lançamento final no curso d’água.

f) Em caso de lançamento de efluente líquido tratado di-
retamente em corpos hídricos o empreendimento deverá:

f.1) Apresentar outorga emitida para este fim;

f.2) Atender aos limites preconizados nas Resoluções CO-
NAMA n° 357/2005, 397/2008 e 430/2011, ou a que vier 
a complementá-las ou substituí-las, o que deverá estar 
comprovado por meio de monitoramento semestral que 
considere todos os parâmetros previstos no sistema pro-
dutivo e/ou sanitário/ doméstico da empresa. O monitora-
mento deverá se iniciar 30 (trinta) dias após a obtenção da 
Licença Ambiental Simplificada, ou, para o caso de empre-
endimentos que ainda não estejam operando, 30 (trinta) 
dias após o início da operação do sistema, e ser apresenta-
do à SEMMA sempre que requisitado. Os monitoramentos 
deverão ser mantidos em arquivo, nas dependências da 
empresa, para consulta da SEMMA sempre que necessário.

g) Caso esteja previsto o lançamento de efluentes do-
mésticos/sanitários ou industriais (tratados ou não) em 
rede do serviço público de coleta e tratamento de esgoto, 
apresentar anuência da Concessionária local de esgota-
mento sanitário para o recebimento desse(s) tipo(s) de 
efluente e atender aos limites máximos estabelecidos pela 
Concessionária. Caso não haja limites estabelecidos, aten-
der, no mínimo, aos limites fixados na norma ABNT NBR 
9800/1987. A qualidade do efluente deverá estar compro-
vada por meio de monitoramento semestral que considere 
todos os parâmetros previstos na referida norma, salvo 
nos casos em que houver sido fixada listagem específica. 
O monitoramento deverá se iniciar 30 (trinta) dias após 
a obtenção da Licença Simplificada, ou, para o caso de 
empreendimentos que ainda não estejam operando, 30 
(trinta) dias após o início da operação do sistema, sendo 
apresentado à SEMMA sempre que requisitado. Os moni-
toramentos deverão ser mantidos em arquivo, nas depen-
dências da empresa, para consulta da SEMMA sempre que 
necessário.

h) No caso de geração de efluentes oleosos, realizar trata-
mento adequado, através de, no mínimo, Sistemas Sepa-
radores de Água e Óleo (SSAO), devidamente dimensiona-
dos, sendo vedado o seu lançamento no solo.

III. Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos:

a) Realizar gerenciamento de todos os resíduos sólidos 
urbanos e/ou industriais gerados no empreendimento, 
com adequado recolhimento, acondicionamento, armaze-
namento e destinação final por empresa(s) devidamente 
licenciada(s), mantendo no empreendimento, ou no can-
teiro de obras se houver, os comprovantes de destinação 
desses resíduos para fins de fiscalização e controle do ór-
gão ambiental;

b) No caso de geração de resíduos da construção civil, o 
gerenciamento deverá estar em consonância com a Reso-
lução CONAMA n° 307/2002, ou norma que vier a suceder;

c) Quando a destinação dos resíduos sólidos for “venda 
para terceiros”, “doação” ou “reciclagem”, possuir certifi-
cados ou declarações que contenham identificação do re-
cebedor (CNPJ/CPF e nome completo) e comprovem o lo-
cal para onde foram destinados, além de informação sobre 
o tipo de resíduo e da quantidade;

d) O armazenamento dos resíduos sólidos gerados no em-
preendimento devem estar em conformidade com as nor-
mas técnicas aplicáveis.

d.1) O armazenamento de resíduos Classe I, deve ocorrer 
em conformidade com o estabelecido na NBR 12235, ou 
norma que vier a suceder.

d.2) O armazenamento de resíduos Classe II (A e B), 
deve ocorrer em conformidade com o estabelecido na NBR 
11174, ou norma que vier a suceder.

d.3) Preencher e manter em arquivo, nas dependências da 
empresa para consulta do IEMA sempre que necessário, 
os registros de movimentação de resíduos e de armazena-
mento, em conformidade com os Anexos A e B das normas 
referidas acima.
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IV. Quanto à movimentação de terra:

a) Para instalação/implantação de qualquer atividade pre-
vista nesta Instrução, não deverão ser realizadas movi-
mentações de terra (cortes e aterros), na própria obra ou 
em áreas de empréstimo e/ou bota-fora, com formação de 
taludes que, na soma, superem 5 (cinco) metros de altura. 
Essa altura deve ser contabilizada desde a base até a cris-
ta do talude, contabilizando a soma de todos os degraus.

b) A(s) área(s) envolvida(s) deve(m) ser georreferencia-
da(s) por meio de coordenadas dos vértices da poligonal 
que faz(em) referência à(s) área(s). Sendo necessárias 
áreas de empréstimo e/ou bota-fora externas ao empre-
endimento, estas também devem ser georreferenciadas e 
a documentação referente à aquisição e/ou à destinação 
do material, deverá ser mantida arquivada no empreendi-
mento para fins de comprovação e controle do órgão am-
biental. Tais áreas deverão estar regularmente licenciadas.

c) Deve ser desenvolvida com segurança, promovendo-se 
o controle da erosão e não incorrendo em risco de inter-
ferência no regime de escoamento das águas nas áreas 
adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carrea-
mento de sedimentos para corpos d’água.

d) Possuir e manter arquivada, no empreendimento para 
fins de comprovação e controle do órgão ambiental, auto-
rização dos proprietários do terreno no local da obra.

e) Realizar recuperação da área, promovendo a recompo-
sição topográfica do terreno, revegetação de todo o solo 
exposto, recuperação de taludes, instalação de estruturas 
de drenagem (quando necessárias).

f) Os taludes devem dispor de sistema de drenagem e 
cobertura vegetal adequados, bem como ter assegurada 
sua estabilidade.

g) Para áreas de empréstimo, observar o Decreto-Lei n° 
227/1967 (Código de Mineração), quanto ao registro e à 
dominialidade do bem mineral utilizado além da Portaria 
DNPM n° 441/2009, ou norma que vier as suceder.

h) A área a ser intervinda deve estar relacionada exclusi-
vamente com a atividade objeto do licenciamento simpli-
ficado.

V. Quanto aos aspectos hidrológicos:

a) Não gerar ou potencializar efeitos de enchentes, inun-
dações ou alagamentos, seja por lançamento de efluentes 
ou pela localização do empreendimento.

VI. Quanto às emissões atmosféricas:

a) No caso de realizar atividades que gerem emissões at-
mosféricas (queima de combustível, entre outros), mesmo 
que apenas no período de implantação do empreendimen-
to, não poderá haver incômodo à vizinhança. Deverão ser 
atendidos os limites aceitáveis estabelecidos em normati-
zação específica e/ ou o que determinar o Código de Pos-
tura Municipal ou equivalente;

b) No caso de realizar atividades que gerem ruídos (ma-
nuseio de equipamentos, entre outros), atender ao que 
ditam as Resoluções CONAMA n° 001/1990, 382/2006 e 
a ABNT NBR 10.151/1987, ou a legislação municipal para 
poluição sonora;

c) No caso de realizar atividades que emitam materiais par-
ticulados, possuir sistema operante de controle de emis-
sões atmosféricas (poeira), devidamente dimensionado e 
com tecnologia adequada ao poluente gerado, ressalvados 
os casos específicos em que esta exigência é dispensada.

VII. Quanto aos aspectos florestais:

a) Não suprimir vegetação em estado médio e avançado 
de regeneração da vegetação nativa de Mata Atlântica, in-
cluindo campos rupestres e brejos.

b) Em caso de necessidade de soterramento e/ou supres-
são de vegetação nativa florestal ou não florestal, pos-
suir anuência prévia do Instituto de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Espírito Santo - IDAF, ou da municipalidade 
no que for de sua competência. Possuir ainda laudo de 
profissional habilitado informando não haver impacto sig-
nificativo sobre a fauna silvestre.

VIII. Quanto à manipulação e/ou armazenamento de pro-
dutos químicos e/ou perigosos, exceto combustíveis:

a) Realizar adequado armazenamento dos produtos quími-
cos dispostos no empreendimento, levando em considera-
ção suas incompatibilidades químicas;

b) No caso de uso de produtos perigosos, como óleos, gra-
xas, tintas, solventes e outros, somente realizar sua ma-
nipulação em área coberta e com piso impermeabilizado, 
dotada de sistema de contenção. A bacia de contenção 
deve ter capacidade suficiente para conter, no mínimo, 
10% do volume total dos recipientes ou o volume do maior 
recipiente armazenado, qualquer que seja seu tamanho, 
devendo ser considerado o maior volume estimado, entre 
as duas alternativas possíveis;

c) Não deve ser realizado armazenamento de tanques com 
líquidos inflamáveis não combustíveis no empreendimen-
to, como CM30, emulsão asfáltica e semelhantes.

IX. Quanto às unidades de abastecimento e armazena-
mento de líquidos inflamáveis e combustíveis:

a) Caso existam tanques de combustível, como atividade 
de apoio, no empreendimento, estes deverão ser aéreos e 
com capacidade máxima total de até 15.000 (quinze mil) 
litros, dotados de cobertura e bacia de contenção, além 
dos demais mecanismos de controle e segurança estabele-
cidos nas normas ABNT NBR 15.461/2007 e 17.505/2006, 
ou norma que vier a suceder;

b) Caso haja bomba de abastecimento, como atividade de 
apoio, esta deverá estar sobre piso impermeabilizado e 
dotado de canaletas laterais direcionadas a um Sistema 
de Contenção ou a um Sistema Separador de Água e Óleo 
devidamente dimensionado. Toda a área de abastecimento 
dos veículos também deverá atender a este critério;

c) Independente da tancagem e das unidades existentes, 
o empreendimento deverá atender rigorosamente as nor-
mas aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar, especial-
mente a PARTE 3 - Locais de abastecimento de combustí-
veis - da NORMA TÉCNICA n° 18/2010 - Líquidos e gases 
combustíveis e inflamáveis, ou norma que vier a suceder.
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X. Quanto aos canteiros de obras exclusivamente vincula-
dos ao Licenciamento Simplificado:

a) Possuir e manter autorização dos proprietários do terre-
no no local da obra;

b) Realizar a recuperação da área, promovendo a recom-
posição topográfica do terreno e a revegetação de todo o 
solo exposto;

c) Não possuir alojamento;

d) Dispor de todos os controles necessários para trata-
mento de efluentes e resíduos gerados, conforme critérios 
gerais previstos nesta Instrução Normativa;

e) Poderá abrigar somente as seguintes atividades: arma-
zenamento de materiais de construção e equipamentos/
veículos, e tanques aéreos de abastecimento de combus-
tíveis (não revendedor), com capacidade máxima total de 
armazenamento de até 15.000 litros;

f) Não deve abrigar nenhuma atividade que necessite de 
licença ambiental;

g) O canteiro deverá estar devidamente identificado por 
placa que evidencie o responsável pela obra, o requerente 
da licença junto à SEMMA, o número do processo SEMMA, 
da Licença emitida e o telefone da Fiscalização da SEMMA;

h) Os canteiros de obras e demais estruturas de apoio não 
podem exceder o prazo de utilização para a respectiva obra 
e deverão ser desativados e ter suas áreas recuperadas de 
acordo com projeto de recuperação específico.

XI. Demais exigências:

a) Não manipular nem armazenar produtos explosivos;

b) Não se destinar a pesquisar, lavrar, produzir, benefi-
ciar, transportar, armazenar e/ou dispor material radioati-
vo, em qualquer estágio, nem utilizar energia nuclear em 
qualquer de suas formas e aplicações;

c) Possuir e manter atualizada certidão de vistoria de cor-
po de bombeiros, quando couber;

d) No caso de utilizar madeira ou seus subprodutos, obter 
e manter atualizado registro de consumidor, processador e 
comerciante de produtos e subprodutos florestais expedi-
do pelo IDAF, conforme estabelecido no Decreto Estadual 
n° 4.124-N/1997;

e) No caso de utilizar produto e subproduto florestal de 
origem nativa obter e manter atualizado Documento de 
Origem Florestal - DOF, fornecido pelo IBAMA;

f) No caso de possuir tanque de armazenamento de amô-
nia, dispor de Plano de Contingência e Emergência preven-
do ações em caso de vazamentos;

g) Não realizar resfriamento utilizando substâncias contro-
ladas pelo Protocolo de Montreal;

h) Obter insumos, para viabilizar a implantação ou a ope-
ração da atividade, somente de empresas e áreas for-
necedoras (jazidas, usinas de asfalto etc.) devidamente 
licenciadas ou que sejam dispensadas de licenciamento 
ambiental pelo órgão competente;

i) Não realizar atividades de armazenamento de combustí-
vel em volume superior ao fixado nesta Instrução;

j) Os empregados que estejam envolvidos com as ativida-
des a serem executadas deverão, naquilo que diz respeito 
às suas atividades em específico, ter pleno conhecimento 
da Licença Ambiental Simplificada e dos critérios e contro-
les a serem atendidos;

k) Manter uma cópia da Licença Ambiental Simplificada 
e dos critérios e controles a serem atendidos no empre-
endimento, em local visível, em todo o período em que a 
atividade estiver sendo executada, para consulta e apre-
sentação às equipes de fiscalização;

l) Atender integralmente às Instruções Normativas edita-
das pelo órgão ambiental, no que tange à atividade objeto 
do requerimento de licenciamento ambiental.

Art. 4º. Os critérios e controles específicos para o Grupo I 
(Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgânicos) são:

I. Em caso de Beneficiamento de Pescado, incluindo peixa-
rias, aplicam-se as seguintes observações:

a) Os resíduos oriundos do processo produtivo somente 
poderão ser destinados à coleta pública municipal se sua 
destinação final se der de forma controlada, em um aterro 
sanitário devidamente licenciado;

b) Os resíduos não poderão ser lançados em corpos hí-
dricos, devendo ser, preferencialmente, destinados a em-
presas que realizem seu processamento para produção de 
farinha de peixes e afins.

II. Em caso de Torrefação e/ou Moagem de Café e outros 
grãos:

a) O funcionamento do empreendimento somente poderá 
se dar em período diurno.

Art. 5º. Os critérios e controles específicos para o Grupo II 
(Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamento e Energia) 
são:

I. Nos casos de parcelamento de solo para fins urbanos 
sob a forma de desmembramento (somente subdivisão de 
gleba em lotes destinados a edificações, com aproveita-
mento do sistema viário existente):

a) Possuir laudo do Instituto de Defesa Agropecuária e Flo-
restal do Espírito Santo - IDAF, indicando as áreas passí-
veis de ocupação;

b) Não implicar em abertura de novas vias e logradouros 
públicos, nem no prolongamento, modificação ou amplia-
ção dos já existentes;

c) Atender integralmente às exigências da Lei Federal n° 
6.766/1979 e Lei Estadual n° 7.943/2004, quando esta se 
aplicar.

II. Em caso de instalação de Linhas de Transmissão e Su-
bestações de energia elétrica:

a) Possuir anuência prévia dos proprietários das áreas de 
apoio, intervenção, servidão e acessos, conforme legisla-
ção pertinente.

III. No caso de Cemitérios:
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a) Possuir Plano de Implantação e Operação do empreen-
dimento, contendo o projeto de caracterização da área do 
cemitério, devendo estar em conformidade com as deter-
minações da Resolução CONAMA 335/2003 e suas comple-
mentações. O Plano deverá compreender:

a.1) Localização tecnicamente identificada no município, 
com indicação de acessos, sistema viário, ocupação e ben-
feitorias no seu entorno;

a.2) Levantamento topográfico planialtimétrico e cadas-
tral, compreendendo o mapeamento de restrições contidas 
na legislação ambiental, incluindo o mapeamento e a ca-
racterização da cobertura vegetal;

a.3) Estudo demonstrando o nível máximo do aquífero fre-
ático (lençol freático), ao fim da estação de maior precipi-
tação pluviométrica;

a.4) Sondagem mecânica para caracterização do subsolo 
em número adequado à área e às características do terre-
no considerado.

b) Assegurar que:

b.1) O nível inferior das sepulturas esteja a pelo menos um 
metro e meio acima do nível mais alto do lençol freático, 
medido no fim da estação das cheias, mantendo-se um re-
cuo mínimo de cinco metros da área de sepultamento em 
relação ao perímetro do cemitério, devendo ser o referido 
perímetro e a área interna do cemitério providos de siste-
ma de drenagem;

b.2) O subsolo da área pretendida para o cemitério seja 
constituído por materiais com coeficientes de permeabili-
dade entre 10-5 e 10-7 cm/s, na faixa compreendida entre 
o fundo das sepulturas e o nível do lençol freático, medido 
no fim da estação das cheias. Para permeabilidades maio-
res, é necessário que o nível inferior dos jazigos esteja 
pelo menos dez metros acima do nível do lençol freático, 
prevendo-se, ainda, sua impermeabilização.

c) Deverão ser atendidas ainda as seguintes exigências 
para os cemitérios verticais:

c.1) Os lóculos devem ser constituídos de:

c.1.a) materiais que impeçam a passagem de gases para 
os locais de circulação dos visitantes e trabalhadores;

c.1.b) acessórios ou características construtivas que im-
peçam o vazamento dos líquidos oriundos da coliquação;

c.1.c) dispositivo que permita a troca gasosa, em todos 
os lóculos, proporcionando as condições adequadas para 
a decomposição dos corpos, exceto nos casos específicos 
previstos na legislação;

c.1.d) tratamento ambientalmente adequado para os 
eventuais efluentes gasosos.

IV. No caso de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e 
Estações de Tratamento de Água (ETAs):

a) A tecnologia empregada e a localização das estruturas 
não deverão ocasionar impactos ambientais negativos sig-
nificativos, especialmente os paisagísticos, por ruídos, vi-
brações ou emissões atmosféricas (odores), devendo seu 
projeto contemplar soluções tecnicamente reconhecidas 
para mitigação desses impactos, em caso de existência 
dos mesmos.

b) Para Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) deverão 
ser mantidos em arquivo, para consulta da SEMMA sempre 
que necessário, os Relatórios de Monitoramentos, com os 
valores obtidos para o afluente e efluente da Estação de 
Tratamento de Esgoto e para o corpo receptor (montante 
e jusante), sendo que:

b.1) O monitoramento deverá se iniciar 30 (trinta) dias 
após a obtenção da Licença Ambiental Simplificada, ou, 
para o caso de empreendimentos que ainda não estejam 
operando, 30 (trinta) dias após o início da operação do 
sistema, e ser apresentado à SEMMA sempre que requi-
sitado.

b.2) Os parâmetros de monitoramento assim como a sua 
frequência são os estabelecidos na Instrução Normativa 
IEMA no 13/2014, ou norma que vier a suceder;

b.3) Deverá estar indicada as coordenadas UTM em Da-
tum WGS 84 e ser apresentado Relatório Fotográfico que 
caracterize o(s) ponto(s) a ser(em) utilizado(s) para cole-
ta das amostras no empreendimento e no corpo receptor. 
O envio do Relatório Fotográfico deverá ser encaminha-
do juntamente com o Relatório de Monitoramento sempre 
que requisitado pela SEMMA.

c) Os pontos de monitoramento do corpo receptor devem 
observar os seguintes critérios:

c.1) Ponto a Montante - Coletar a amostra a 50 metros a 
montante do ponto de lançamento do efluente tratado da 
ETE;

c.2) Ponto a Jusante - Coletar a amostra a 50 metros a 
jusante do ponto de lançamento;

c.3) Outros distanciamentos poderão ser considerados, em 
caso de anuência prévia da SEMMA, cabendo ao empreen-
dedor solicitar e justificar a mudança dos locais de coleta 
das amostras.

d) O relatório de monitoramento quando solicitado, deverá 
conter posicionamento conclusivo realizado por profissional 
habilitado sobre a análise dos dados, sendo que este deve 
considerar a situação operacional da Estação de Tratamen-
to de Esgoto. A análise deverá conter ainda a comparação 
de tais dados com as exigências legais e/ou preconizadas 
em referencial teórico, análise técnica embasada contendo 
diagnóstico de eficiência do sistema avaliado, além da in-
dicação e assinatura do(s) técnico(s) responsável(is) pelas 
informações e elaboração do documento;

e) Todas as unidades operacionais do Sistema de Esgota-
mento Sanitário (SES) deverão estar fora da cota de inun-
dação dos corpos hídricos próximos às mesmas ou deverá 
ser adotada tecnologia que garanta a eficiência e o não 
contato dos efluentes coletados com os corpos hídricos e 
com o solo por meio de alagamentos, infiltrações e outros 
meios que possam causar danos ao meio ambiente;

f) Para o caso das Estações de Tratamento de Esgoto de 
uso restrito de um determinado empreendimento passível 
de licenciamento ambiental, como condomínios e empre-
sas, o licenciamento deverá ser realizado junto com a ati-
vidade fim.

V. No caso de Unidades Básicas de Saúde:
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a) O empreendimento deverá possuir e implementar plano 
de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde confor-
me Resoluções CONAMA n° 358/2005 e RDC n° 306/2004 
da ANVISA, ou norma que vier a suceder.

Art. 6º. Os critérios e controles específicos para o Grupo 
III (Resíduos Sólidos) são:

I. Não armazenar resíduos (pré-triagem) por período su-
perior a 24 horas, salvo em condições em que não existir 
a mistura com resíduos orgânicos;

II. Para os casos de resíduos de construção civil e demoli-
ção, atender na íntegra os critérios da Resolução CONAMA 
n° 307/2002.

Art. 7º. Os critérios e controles específicos para o Grupo 
IV (Extração Mineral e Beneficiamento de Minerais Não-
Metálicos) são:

I. No caso de Extração de Areia em Leito de Rio:

a) Possuir Registro de Licenciamento conforme Lei n° 
6.567/1978 ou Registro de Extração conforme Decreto Fe-
deral n° 3.358/2000, junto ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, para operação da atividade;

b) Deverá ser dragado apenas o material decorrente do 
processo de assoreamento, mantendo-se o dispositivo de 
sucção afastado no mínimo 1,50 metro das margens do 
corpo hídrico, como forma de preservar a calha natural e 
minimizar a interferência na sua dinâmica;

c) Não deverá ser suprimida vegetação arbórea ciliar para 
construção do acesso ao porto de desembarque de areia 
nem para instalação do depósito temporário;

d) O material dragado deverá ser depositado diretamente 
sobre a caçamba do caminhão, que deverá estar afastado 
no mínimo 3 (três) metros da margem do rio. Para uso de 
depósito temporário, respeitar o distanciamento mínimo 
de 15 (quinze) metros da margem do corpo hídrico;

e) Deverá ser utilizado somente argila ou cascalho para a 
pavimentação do acesso interno aos pontos de carrega-
mento;

f) Deverá possuir e executar Plano de Recuperação de 
Área Degradada (PRAD) baseado no reflorestamento com 
espécies nativas de mata ciliar, oferecendo condições para 
o perfeito desenvolvimento das mesmas;

g) A água bombeada durante o processo de extração de-
verá retornar ao corpo hídrico desprovida de resíduos e 
de modo que não cause desmoronamentos da margem, 
através da implantação de sistema de drenagem;

h) As operações de reabastecimento e lubrificação do con-
junto moto-bomba da balsa de sucção de areia de leito de 
rio deverão ser realizadas de maneira a evitar acidentes 
que possam causar derramamentos de materiais oleosos 
ou qualquer impacto ambiental ao recurso hídrico.

II. No caso de Extração de Argila, para produção de cerâ-
micas e outros produtos industriais/artesanais:

a) Possuir Registro de Licenciamento conforme Lei n° 
6.567/1978 ou Registro de Extração conforme Decreto Fe-
deral n° 3.358/2000, junto ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, para operação da atividade;

b) Não deverá ocasionar o afloramento do lençol freático 
e nem a formação de qualquer tipo de lagoa/ reservatório 
artificial dentro da área de extração, devendo esta ativida-
de ser realizada acima do nível da água subterrânea;

c) Possuir e executar Plano de Recuperação de Área De-
gradada (PRAD) baseado no uso futuro do solo acordado 
com o superficiário, preferencialmente o reflorestamento 
com espécies nativas da região;

d) Realizar controle permanente de processos erosivos por 
meio de dispositivos de drenagem, suavização dos taludes 
formados, revegetação e demais alternativas eficazes;

e) Manter, na sede da empresa, inventário semestral, com 
dados mensais comprovando a destinação/comercializa-
ção do material extraído (notas fiscais/ recibos e certifica-
dos comprobatórios de recebimento, devidamente assina-
dos pelo recebedor).

III. No caso de Fabricação de Cerâmicas:

a) Havendo utilização de resíduos de lama do beneficia-
mento de rochas ornamentais (LBRO) ou de lama de alto 
forno como insumo no processo produtivo, estes insumos 
deverão ser armazenados em área com piso impermeabili-
zado e coberto, dotado de estrutura de contenção;

b) Não utilizar material combustível (madeira) úmido, de-
vendo seu armazenamento ser feito em local coberto;

c) Os fornos deverão localizar-se no mínimo a 100 (cem) 
metros de rodovias;

d) Estar distante no mínimo 1.000 (mil) metros de áreas 
urbanas.

IV. No caso de Corte e Acabamento/Aparelhamento de Ro-
chas Ornamentais e/ou polimento manual ou semiautomá-
tico, quando exclusivos:

a) Limitar-se ao exercício das atividades de aparelhamen-
to (corte e acabamento) e, ou polimentos manuais ou se-
miautomáticos, ou seja, sem a operação de teares ou po-
litrizes automáticas;

b) Possuir sistemas de controle/amenização de ruídos e de 
emissões atmosféricas;

c) Não realizar operação de resinagem;

d) Não possuir depósito irregular de LBRO (Lama de Be-
neficiamento de Rochas Ornamentais) na área de sua ins-
talação;

e) Realizar tratamento, armazenamento temporário e des-
tinação final dos resíduos, conforme legislação em vigor.

V. No caso de Beneficiamento de Areia ou de Rochas:

a) Possuir pátio estável para armazenamento de matéria
-prima;

b) Possuir sistema para decantação do efluente industrial 
em alvenaria, com reuso da água.

Art. 8º. Os critérios e controles específicos para o Grupo V (Ati-
vidades nas Áreas Química, Biológica e Farmacêutica) são:
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I. Possuir Plano de Gerenciamento de Riscos, quando hou-
ver manipulação ou estocagem de produtos químicos e/ou 
perigosos.

II. No caso de Farmácia de Manipulação e Laboratórios 
de Análises clínicas, patológicas, microbiológicas e/ou de 
biologia molecular:

a) Possuir e implementar plano de gerenciamento de re-
síduos de serviço de saúde conforme Resoluções CONAMA 
n° 358/2005 e RDC n° 306/2004 da ANVISA, ou norma 
que vier a suceder.

III. No caso de Fracionamento e Embalagem de Produtos 
Químicos:

a) Possuir bacia de contenção impermeabilizada e priori-
zar o reaproveitamento dos produtos químicos no proces-
so produtivo, devendo ser destinado como resíduo Classe 
I todo produto não reaproveitado, ficando proibida a des-
tinação, de produtos oriundos do processo produtivo, em 
redes de drenagem e em recursos naturais (solo e corpos 
d’água).

IV. No caso de Armazenamento de Produtos Domissani-
tários, incluindo produtos para fumigação e/ou expurgo:

a) Realizar a tríplice lavagem das embalagens, armazenar 
e destinar adequadamente resíduos contaminados (inclu-
sive embalagens vazias) e produtos com validade vencida;

b) O efluente industrial gerado na tríplice lavagem das 
embalagens de produtos químicos utilizados no controle 
de pragas urbanas deverá ser 100% reutilizado, ficando 
PROIBIDO qualquer tipo de lançamento (no solo, em redes 
de drenagem pluvial, rede de coleta de esgoto, em corpos 
d’água, entre outros);

c) Os resíduos de agrotóxicos e de produtos domissani-
tários, produtos vencidos e as embalagens vazias desses 
produtos, inclusive aquelas tríplice lavadas ou lavadas 
sob pressão, são resíduos sólidos perigosos, devendo ser 
transportados por caminhões licenciados para transportes 
de resíduos perigosos e devolvidos ao fabricante ou des-
tinados à empresas receptoras, devidamente licenciadas 
ambientalmente para o recebimento desses resíduos;

d) Os veículos para transporte dos produtos saneantes 
desinfetantes e agrotóxicos, e equipamentos, devem ser 
dotados de compartimento que os isolem dos ocupantes, 
devendo ser de uso exclusivo para atividade de controle 
de vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais 
para o transporte de produtos perigosos.

e) O armazenamento de agrotóxicos e afins deve ser re-
alizado em conformidade com as recomendações da NBR 
9843:1 da ABNT;

f) Em caso de armazenamento de cilindros de gases, pos-
suir local específico para o armazenamento, devendo os ci-
lindros serem identificados e mantidos na posição vertical, 
em áreas bem ventiladas, livres de materiais inflamáveis e 
contra eventuais quedas;

g) Observar as disposições constantes na Portaria n.º 
3214 de 1978 do MTE (em especial as NR-6, NR-7, NR-15 
e NR-23), na Lei Estadual 5760/1998, no Decreto Estadual 

Nº 024-R/2000, no Decreto Federal n.º 4074 de 2002 e na 
Instrução Normativa Conjunta MAPA/ANVISA/ IBAMA n.º 
2 de 2015;

h) Atender aos critérios estabelecidos na Lei Estadual Nº 
6.244, ou norma que vier a suceder, que trata sobre a 
produção, o armazenamento, o comércio, o transporte, o 
consumo e o uso de produtos domissanitários no Estado 
do Espírito Santo;

i) Somente será permitida a fumigação com Brometo de 
Metila em tratamento fitossanitário com fins quarentená-
rios nas operações de importação e de exportação em área 
sob controle aduaneiro e atendida por Unidades do Siste-
ma de Vigilância Agropecuária Internacional - VIGIAGRO 
do MAPA, conforme determinação da Instrução Normativa 
conjunta n.º 2 de 2015, dos órgãos MAPA, ANVISA e IBA-
MA;

j) Possuir Certificado atualizado de Credenciamento jun-
to ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 
66 de 13/12/2006, no caso de realizar armazenamento de 
agrotóxicos e afins;

k) Possuir Cadastro atualizado de prestadora de serviços 
de aplicação de produtos agrotóxicos, seus componentes 
e afins, obtida junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Estado do Espírito Santo - IDAF;

l) Possuir Alvará Sanitário válido, expedido pela Secretaria 
Municipal de Saúde, no caso de realizar a atividade de ar-
mazenamento de produtos domissanitários;

m) De acordo com a Resolução RDC Nº 52/2009 que dis-
põe sobre o funcionamento de empresas especializadas na 
prestação de serviço de controle de vetores e pragas urba-
nas e dá outras providências, deverão ser observados os 
seguintes critérios:

m.1) As instalações da empresa especializada são de uso 
exclusivo, sendo vedada a instalação do estabelecimento 
operacional em prédio ou edificação de uso coletivo, seja 
comercial ou residencial, e em áreas adjacentes a residên-
cias ou locais de alimentação, creches, escolas e hospitais, 
atendendo às legislações relativas à saúde, segurança, ao 
ambiente e ao uso e ocupação do solo urbano.

m.2) As instalações operacionais devem dispor de áreas 
específicas e adequadas para armazenamento, diluição ou 
outras manipulações autorizadas para saneantes desinfes-
tantes.

m.3) Todos os procedimentos de diluição ou outras mani-
pulações autorizadas para produtos saneantes desinfetan-
tes, da técnica de aplicação, da utilização e manutenção 
de equipamentos, de transporte, de destinação final e ou-
tros procedimentos técnicos ou operacionais, devem estar 
descritos e disponíveis na forma de Procedimentos Opera-
cionais Padronizados (POP), inclusive com informações so-
bre o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos 
químicos, saúde, biossegurança e saúde do trabalhador, 
sem prejuízo da legislação vigente.

Art. 9º. Os critérios e controles específicos para o Grupo 
VI (Indústrias Diversas, Metalmecânica, Estocagem e Ser-
viços) são:
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I. Possuir cabine fechada e provida dos devidos controles 
ambientais, em caso de realização de pintura por aspersão.

II. No caso de Metalmecânicas:

a) Não reutilizar, em qualquer fase do processo de pro-
dução, Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC), 
devendo todo óleo lubrificante usado ou contaminado co-
letado ser destinado à reciclagem por meio do processo de 
rerrefino, em conformidade com o estabelecido na Resolu-
ção CONAMA n° 362/2005;

b) Não realizar operações de tratamento químico ou térmi-
co, galvanotécnico, fundição de metais e/ou esmaltação;

c) Coletar e reciclar os fluidos de corte ou de usinagem 
esgotados, destinando-os a empresas devidamente licen-
ciadas.

III. No caso de Fabricação de Estruturas, Artefatos e mó-
veis de madeira e junco:

a) Caso não estejam localizados em área residencial, será 
admitida a ausência de implantação de sistema de exaus-
tão para emissão atmosférica (poeira, pó-de-madeira e 
semelhantes) desde que as estruturas físicas do empreen-
dimento sejam suficientes para conter esses materiais na 
área interna do empreendimento, sem que haja emissão 
de material particulado para o meio externo. Caso con-
trário, deverá possuir sistema de exaustão para emissão 
atmosférica.

IV. No caso de Fabricação de Placas e Tarjetas refletivas:

a) A atividade deverá ser realizada em local coberto e pro-
vido de piso impermeabilizado, com limpeza de superfície 
da placa a seco (sem geração de efluentes líquidos) e pin-
tura somente por termotransferência (hot stamp).

V. No caso das atividades de Pátio de Estocagem, arma-
zém ou depósito:

a) Não podem representar risco para a incolumidade do 
solo e da água, estando nelas incluídas as atividades de 
ensacamento/armazenamento de carvão e materiais de 
construção, dentre outras;

b) Não podem interferir no regime de escoamento de água 
da região;

c) Não devem abrigar produtos ou materiais que estejam 
explicitamente vedados no texto do enquadramento.

VI. No caso de garagens de ônibus e outros veículos au-
tomotores e Pátio de estocagem, armazém ou depósito 
para cargas gerais, com atividades de manutenção e/ou 
lavagem e/ou abastecimento de veículos, a área total do 
empreendimento deve obedecer aos limites previstos nes-
ta Instrução para cada atividade a ser executada no local.

VII. No caso de Lavagem de veículos:

a) A área de lavagem de veículos, deve ser coberta e to-
talmente fechada em suas laterais e fundos, a fim de mi-
nimizar os impactos sonoros, emissão de atmosféricos e 
odores (principalmente oleosos e produtos detergentes) 
sobre a vizinhança no entorno;

b) Possuir canaletas metálicas na entrada do Box de lava-
gem, interligadas ao sistema separador de água e óleo (ou 
outro sistema de maior eficiência), de forma a impedir o 
escoamento de efluentes para a via ou solo e permitir seu 
reaproveitamento no processo industrial;

c) Possuir e manter em bom estado de funcionamento 
sistema de tratamento e reutilização de água, conforme 
prevê a Lei Estadual n° 9439, publicada em 04 de maio 
de 2010;

d) Utilizar somente detergentes biodegradáveis para lim-
peza dos veículos, conforme determinação da Lei Estadual 
nº 10.020/13;

e) Atentar para as recomendações estabelecidas nas reso-
luções editadas pela Agência Estadual de Recursos Hídri-
cos durante o período de crise hídrica no estado do Espírito 
Santo, que implicam em Cenários de Alerta ou de Atenção;

f) Realizar limpeza e manutenção na caixa separadora de 
água e óleo (ou outro sistema de maior eficiência), a fim 
de manter sua eficiência.

g) Destinar todos os resíduos contaminados (óleo usado, 
óleo sobrenadante do SAO, borra do sistema SAO, vasi-
lhames, trapos, etc) somente a empresas devidamente 
licenciadas para coleta, transporte e destinação final de 
resíduos perigosos, devendo todo óleo lubrificante usado 
ou contaminado (OLUC) coletado ser destinado à recicla-
gem por meio do processo de rerrefino, em conformidade 
com o estabelecido na Resolução CONAMA n° 362/2005.

VIII. No caso de oficinas mecânicas:

a) Possuir implantado sistema de canaletas metálicas na 
área de manutenção mecânica com dimensões compatí-
veis com a demanda da empresa, visando contenção dos 
efluentes gerados ou a drenagem dos efluentes para o sis-
tema de tratamento de efluentes industriais (SSAO ou ou-
tro de maior eficiência);

b) Manter em perfeitas condições de operação e manuten-
ção o sistema separador água/óleo, bem como limpas e 
desobstruídas as canaletas de drenagem;

c) Em caso de lavagem de peças, e/ou máquinas e/ou 
equipamentos, os efluentes gerados deverão ser acondi-
cionados corretamente e destinados como resíduo Classe 
I ou, interligados à sistema de tratamento de efluentes 
industriais;

d) O lançamento de efluente industrial tratado deverá 
ocorrer de forma ambientalmente adequada e com padrão 
de qualidade em conformidade com as normas ambientais 
aplicáveis;

e) As áreas da oficina em que são executadas atividades 
de troca de óleo, lavagem de motor e peças e os serviços 
mecânicos deverão ser cobertas, de modo a não permitir a 
entrada de água da chuva nas caixas do Sistema Separa-
dor de Água e Óleo (SSAO);

f) É proibido realizar a atividade de pintura.

IX. Para os casos de Fabricação de Peças, Ornatos, Estru-
turas e Pré-moldados de Cimento, Gesso:
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a) O efluente industrial gerado pela empresa no proces-
so produtivo (lavagem da betoneira e dos demais equi-
pamentos) deverá ser totalmente reutilizado, não sendo 
permitido o lançamento desse efluente diretamente no 
solo, corpo hídrico, rede de esgoto ou rede pluvial. Em 
caso de saturação do efluente, a empresa deverá destinar 
o efluente em empresa(s) devidamente licenciada(s) para 
o seu recebimento;

b) Umectar ou cobrir as pilhas de modo a controlar a emis-
são de particulados que possam comprometer a qualidade 
do ar ou possam vir a causar incômodos à vizinhança;

c) A aplicação do desmoldante nas fôrmas somente deverá 
ocorrer em área coberta, com piso impermeabilizado, do-
tado de sistema de contenção física;

d) Possuir cópia das licenças ambientais das empresas que 
fornecem cimento, brita, areia e saibro, dentre outras ma-
térias-primas, mantendo no empreendimento os compro-
vantes de destinação para fins de fiscalização e controle do 
órgão ambiental;

e) Não é permitida a utilização de Óleo Lubrificante Usado 
e/ou Contaminado (OLUC) como agente desmoldante.

Art. 10º. O requerimento da Licença Ambiental Simplifica-
da deverá ser formalizado com os seguintes documentos:

I. Formulário de requerimento devidamente preenchido e 
assinado/rubricado em todas as folhas, conforme modelo 
constante no ANEXO II;

II. Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE) 
devidamente preenchido (devendo todos campos serem 
preenchidos e no caso de não preenchimento deverá ser 
justificado no anexo, específico para cada atividade (in-
cluindo a terraplenagem, se necessária), conforme mode-
los disponibilizados no sitio eletrônico do SEMMA, assina-
dos/rubricados em todas as folhas.

III. Termo(s) de Responsabilidade Ambiental (TRA) devi-
damente preenchido(s) e com assinaturas reconhecidas 
em cartório, conforme os modelos constantes nos ANE-
XOS III, os quais devem estar de acordo com a atividade 
desenvolvida;

IV. Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do pro-
fissional habilitado responsável pelas informações forneci-
das no RCE e pela elaboração e/ou adaptação dos projetos 
referentes ao controle ambiental do empreendimento, in-
cluindo os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Planos de Contingência e Emergência, se couber.

V. Original ou cópia do comprovante de pagamento da taxa 
de licenciamento para Classe Simplificada, conforme Lei 
Municipal n° 2.213/2017;

VI. Certidão Negativa de Débito junto a Dívida Ativa do 
Município;

VII. Original e Cópia do documento de identidade e do Ca-
dastro de Pessoa Física do representante legal que assinar 
o requerimento. Se for por procuração, deverá ser apre-
sentada original e cópia, da procuração;

VIII. No caso de Pessoa Jurídica:

a) Original e Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ);

b) Cópia do Contrato Social e última alteração contratual 
ou documentação equivalente em casos específicos de ou-
tros atos constitutivos;

IX. Manifestação da concessionária local de saneamento 
quanto à viabilidade de atendimento ao empreendimento 
quanto ao abastecimento de água e à coleta, tratamento e 
disposição final de efluentes;

X. Se aplicável, cópia da certidão de dispensa, da porta-
ria de outorga ou do cadastro de uso de água subterrâ-
nea, caso realizem intervenções em recursos hídricos, tais 
como captação, barramento e lançamento, dentre outros 
legalmente previstos, conforme resoluções e instruções 
normativas vigentes;

XI. Para intervenção ou ocupação em Área de Preservação 
Permanente (APP), no casos previstos na Lei Federal n° 
12.651/2012, apresentar proposta de medida compensa-
tória, e comprovação de inexistência de alternativa loca-
cional;

XII. Para empreendimentos do Grupo IV do Anexo I desta 
Instrução, quando se tratar de regime de licenciamento ou 
de regime de extração, a regularidade perante o DNPM se 
dará através da apresentação da publicação no Diário Ofi-
cial da União do Registro de Licença ou do Registro de Ex-
tração; ou da Declaração ou oficio de Aptidão emitido pelo 
DNPM, para viabilidade da emissão do título minerário;

XIII. Para extração mineral, apresentar cópia autentica-
da do Acordo firmado com o proprietário do solo, na qual 
conste seu uso atual e uso futuro e a permissão para re-
cuperação de áreas degradadas no processo de extração 
mineral;

§1º. Os modelos dos documentos previstos nos Incisos I, 
II, III estarão disponibilizados pela SEMMA em seu no sitio 
eletrônico.

§2º. Não serão formalizados os requerimentos de licen-
ciamento simplificado que não estejam acompanhados 
dos documentos elencados neste artigo, ou que estejam 
acompanhados de formulários ou documentos desatuali-
zados ou omissos quanto à informações obrigatórias.

§3º. Caso o responsável técnico que assine o Termo de 
Responsabilidade Ambiental não seja o mesmo a elaborar 
os projetos ou planos adotados ou a promover sua execu-
ção, deverá ser também ser apresentada ART referente à 
elaboração e/ou à execução dos mesmos.

Art. 11º. A responsabilidade pela não observância de qual-
quer das recomendações elencadas nos planos e nos pro-
jetos incidirá sobre o empreendedor e seu representante 
legal.
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Art. 12º. Não caberá o licenciamento simplificado para os 
seguintes casos:

I. Ampliação de atividades sujeitas ao licenciamento sim-
plificado, cujo porte total exceda o limite estabelecido nes-
ta Instrução Normativa. Nestes casos, o empreendimento 
deverá migrar para o licenciamento ordinário, enquadran-
do-se na Classe referente ao porte final;

II. Quando não atendido qualquer dos critérios e controles, 
gerais e específicos, fixados nesta Instrução;

III. Segmentação de uma mesma atividade em unidades 
menores, com fins de enquadrá-la, no conjunto, nos crité-
rios do licenciamento simplificado;

IV. Quando existirem atividades interdependentes numa 
mesma área em que uma das atividades seja passível de 
licenciamento ambiental ordinário, o empreendimento de-
verá ser contemplado em outras modalidades de licenças 
ambientais previstas no Decreto Municipal n° 459/2017.

V. Licenciamento de mais de uma frente de lavra sob o 
mesmo registro do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). Neste caso, será permitida somente uma 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso para cada 
registro;

VI. Para a atividade de corte, aterro, terraplanagem e ou 
áreas de empréstimos quando se tratar de atividade meio 
para uma atividade sujeita ao licenciamento ordinário;

VII. Quando em unidades de conservação de proteção in-
tegral que não permitem propriedades particulares no seu 
interior ou em desrespeito ao zoneamento de unidades de 
conservação de uso sustentável.

Art. 13º. No caso de diversificação ou alteração do pro-
cesso produtivo do empreendimento, ou da atividade ob-
jeto de licenciamento simplificado, que altere a natureza 
da atividade que foi licenciada, deverá ser requerida nova 
licença ambiental, podendo esta também ser Simplificada 
caso se enquadre nos limites e critérios estabelecidos.

Art. 14º. Caso o empreendimento exerça mais de uma ati-
vidade enquadrada como simplificada, caberá o licencia-
mento de cada atividade em separado.

Art. 15º. Os empreendimentos que não atendam aos limi-
tes de porte e aos critérios gerais e específicos serão con-
templados com outras modalidades de licença ambiental 
previstas no Decreto Municipal n° 459/2017.

Parágrafo único. Os empreendimentos que, pelo porte, se 
enquadrariam na Classe Simplificada, mas que não aten-
dam aos critérios gerais e específicos serão enquadrados 
como Classe I, salvo nos casos em que se verifique erro 
na prestação de informações para o requerimento de licen-
ciamento, ocasião em que a SEMMA adotará as medidas 
administrativas cabíveis.

Art. 16º. As atividades com portes inferiores aos limites 
mínimos citados no Anexo I poderão ser dispensadas de 
licenciamento ambiental junto à SEMMA e serão conside-
radas em Instrução Normativa própria.

Art. 17º. A SEMMA poderá, caso julgue conveniente e 
através de parecer técnico consubstanciado, dadas as 
características da área ou do empreendimento, alterar o 
enquadramento e/ou o tipo de estudo ambiental reque-
rido, transferindo para o procedimento do licenciamento 
ordinário empreendimentos ou atividades que tenham sido 
enquadradas sob a aplicação desta Instrução.

Art. 18º. A SEMMA fará a conferência de toda a documen-
tação e poderá solicitar complementações se necessário, 
nos moldes definidos no Decreto Municipal que regula-
menta o licenciamento e demais normas pertinentes;

Art. 19º. Para análise dos procedimentos de licenciamento 
ambiental simplificado, aplica-se o prazo estabelecido no 
Decreto Municipal nº 459/2017.
Parágrafo único. A cada solicitação de complementação 
pela SEMMA, o prazo definido para a emissão da licença 
é paralisado, até que a pendência seja dada como “cum-
prida”.

Art. 20º. À SEMMA reserva-se o direito de realizar, a qual-
quer tempo, ações de fiscalização para verificação de aten-
dimento dos limites e das restrições fixadas nesta Instru-
ção e, em observando irregularidades, o responsável pela 
atividade, bem como o responsável técnico pelo licencia-
mento ambiental estarão sujeitos à aplicação das penali-
dades previstas em Lei.

Art. 21º. O órgão ambiental executor do licenciamento de-
verá manter equipe ou setor específico para acompanha-
mento, controle e fiscalização dos empreendimentos licen-
ciados por meio do Licenciamento Simplificado, a quem 
caberá:
I. A revisão, no mínimo bienal, da relação de atividades 
passíveis de licenciamento simplificado, bem como dos li-
mites e dos critérios aprovados nesta Instrução Normativa;

II. A realização de vistorias, visando à implantação de 
ações de controle e fiscalização.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui 
definidos será objeto de instauração de Processo Adminis-
trativo para apuração da responsabilidade da realização do 
ato contrário as normas instituídas.

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamenta-
dos por esta Instrução Normativa e as demais legislações 
pertinentes.

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento 
poderão ser obtidos junto à Coordenadoria de Controle In-
terno Municipal que, por sua vez, através de procedimen-
tos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, 
aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estrutura organizacional.
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Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua 
aprovação.

Afonso Cláudio, 13 de setembro de 2017.

SIMONI ALTAFIM LOPES 

Controladora Interno Municipal

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO

Auditora Pública Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA N° 002-2017 - VER-
SÃO 01 (11)

Publicação Nº 100702

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 002/2017

Versão: 01

Aprovação em: 13/09/2017.

Ato de aprovação: Decreto N° 485/2017

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Meio Am-
biente

I - FINALIDADE

Dispõe sobre os procedimentos técnicos e administrativos 
relacionados ao Licenciamento Ambiental Simplificado e 
estabelece a classificação e listagem das atividades que se 
enquadram como sendo de pequeno potencial de impacto 
ambiental no âmbito de atuação da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Afonso Cláudio – SEMMA.

II - ABRANGÊNCIA

Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta 
e Indireta do Município de Afonso Cláudio-ES.

III – CONCEITOS

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP: Áreas de 
grande importância ecológica, cobertas ou não por vege-
tação nativa, que têm como função preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiver-
sidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações humanas;

IMPACTO AMBIENTAL: qualquer alteração das proprieda-
des físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, cau-
sada por qualquer forma de matéria ou energia resultan-
te das atividades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 
as atividades sociais e econômicas, as condições estéticas 
e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos 
naturais;

IMPACTO AMBIENTAL LOCAL: é todo e qualquer impacto 
originado e restrito na área territorial do município;

LICENÇA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente, estabelece as condições, restrições 
e medidas de controle ambiental que deverão ser obede-
cidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para 
localizar, instalar, operar e ampliar empreendimentos e ati-
vidades utilizadores dos recursos ambientais considerada 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental;

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS): ato adminis-
trativo por meio do qual a autoridade licenciadora emite 
apenas uma licença, que consiste em todas as fases do 
licenciamento, precedida de rito simplificado, previamente 
estabelecido através de atos normativos específicos edita-
dos pela autoridade licenciadora competente, onde estão 
instituídos regramentos e condições técnicas, de acordo 
com normas e legislação vigentes, para empreendimentos 
ou atividades utilizadoras de recursos ambientais conside-
radas de pequeno potencial de impacto ambiental que se 
enquadrem no procedimento simplificado de licenciamento;

IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM ESTRADAS E RO-
DOVIAS: Serviços de implantação de estruturas de obras 
de arte, tais como pontes, bueiros e viadutos, a serem 
executados em pontos localizados, com implantação de 
estruturas específicas, que visem à segurança e à trafega-
bilidade em um segmento de estrada ou rodovia em ope-
ração;

CARREADOR: vias localizadas no interior do imóvel rural 
para possibilitar o desenvolvimento das atividades agros-
silvopastoris;

FERTIRRIGAÇÃO: Técnica de destinação final e tratamento 
de efluentes com reuso agrícola de água e nutrientes por 
uma cultura;

COMPOSTAGEM: Conjunto de técnicas aplicadas para con-
trolar a decomposição de materiais orgânicos, com a fi-
nalidade de obter, no menor tempo possível, um material 
estável, rico em húmus e nutrientes minerais; com atri-
butos físicos, químicos e biológicos superiores (sob o as-
pecto agronômico) àqueles encontrados na(s) matéria(s) 
prima(s);

TERRAPLENAGEM: conjunto de operações destinadas a 
conformar o terreno existente aos gabaritos projetados; 
sinonímia: terraplanagem;

CORTE: escavação no terreno natural para se alcançar os 
gabaritos projetados;

ATERRO: depósito de materiais para atendimento aos ga-
baritos projetados;

ÁREA DE EMPRÉSTIMO: área de escavações externas ao 
local da atividade principal para a obtenção de materiais 
destinados à complementação de volumes necessários 
para aterros;
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ÁREA DE BOTA-FORA: área externa a terraplenagem utili-
zada para dispor materiais escavados nos cortes não apro-
veitados como aterro;

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR

1. Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, que institui o Estatuto Nacional de Microempresa 
e Empresas de Pequeno porte, dispondo sobre o procedi-
mento de licenciamento simplificado para as atividades de 
baixo risco;

2. Lei Complementar Federal nº. 140, de 08 de Dezembro 
de 2011, que define que são ações administrativas dos 
Municípios, observadas as atribuições dos demais entes 
federativos, em promover o licenciamento ambiental das 
atividades ou empreendimentos que causem ou possam 
causar impacto ambiental de âmbito local, conforme ti-
pologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de 
Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, poten-
cial poluidor e natureza da atividade;

3. Resolução CONAMA nº. 237, de 19 de dezembro de 
1997, prevê que os Municípios são competentes para re-
alizar o licenciamento de atividades de impacto ambiental 
local, circunscrito ao seu limite territorial;

4. Resolução CONSEMA nº. 001, de 19 de março de 2008, 
que define os procedimentos para o licenciamento am-
biental dos empreendimentos enquadrados na classe sim-
plificada;

5. Resolução CONSEMA nº. 002 de 03 de novembro de 
2016 que define a tipologia das atividades ou empreen-
dimentos considerados de impacto ambiental local e dá 
outras providências;

6. Decreto Estadual nº. 4039-R, de 07 de dezembro de 
2016, que dispõem sobre o Sistema de Licenciamento e 
Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do 
Meio Ambiente – SILCAP;

7. Instrução Normativa IEMA nº. 012, de 07 de dezembro 
de 2016, que dispõe sobre a classificação de empreendi-
mentos e definição dos procedimentos técnicos e adminis-
trativos relacionados ao licenciamento ambiental simplifi-
cado;

8. Lei Municipal nº. 2.2013, de 26 de julho de 2017, que 
dispõe sobre a instituição das taxas devidas para o licen-
ciamento ambiental de empreendimentos, atividades e/ou 
serviços considerados efetiva ou potencialmente poluido-
res e/ou degradadores do meio ambiente no município de 
Afonso Cláudio;

9. Decreto Municipal nº. 459, de 24 de agosto de 2017, 
que regulamenta o licenciamento ambiental, a avaliação de 
impactos ambientais, o cadastro ambiental das atividades 

potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degradadoras e 
as normas do poder de polícia administrativa, em confor-
midade com a política municipal de meio ambiente, nos 
termos da Lei nº 2.203, de 28/03/2017 - Código Municipal 
de Meio Ambiente do município de Afonso Cláudio, e dá 
outras providências;

Considerando a necessidade de adequação dos parâmetros 
e procedimentos existentes para o licenciamento simplifi-
cado, visando facilitar o acesso de pequenos empreendi-
mentos ao licenciamento ambiental, bem como promover 
a agilidade na resposta dos requerimentos dos empreen-
dedores.

V – RESPONSABILIDADES

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instru-
ção Normativa, mantendo-a atualizada, orientando e su-
pervisionando sua aplicação;

II - Promover discussões técnicas, para definir as rotinas 
de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 
que devem ser objeto de alteração, atualização ou expan-
são.

III - Alertar a Unidade Central de Controle Interno sobre 
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de tra-
balho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, prin-
cipalmente, o aprimoramento dos procedimentos de con-
trole e o aumento da eficiência operacional;

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

V - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Nor-
mativa, em especial quanto aos procedimentos de controle 
e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.

Da Unidade Central de Controle Interno

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

II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sis-
tema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo 
a formatação de novas Instruções Normativas;

III - Organizar e manter atualizado o manual de proce-
dimentos, em meio documental e/ou em base de dados, 
de forma que contenha sempre a versão vigente de cada 
Instrução Normativa.

VI - PROCEDIMENTOS
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Art. 1º. Estabelecer parâmetros e procedimentos para o li-
cenciamento simplificado de empreendimentos/atividades 
com pequeno potencial de impacto ambiental, no municí-
pio de Afonso Cláudio.

Parágrafo único. O simples enquadramento da atividade 
nas definições de porte e nas atividades previstas nesta 
Instrução Normativa, não a caracteriza como de baixo im-
pacto ambiental nos termos da Lei Federal n° 12.651/2012.

Art. 2º. Serão passíveis de licenciamento simplificado so-
mente as atividades realizadas por empreendimentos de 
pequeno potencial de impacto ambiental, organizadas em 
grupos com impactos ambientais semelhantes e relaciona-
das no Anexo I desta Instrução Normativa.

§1º. Os grupos a que se refere o caput deste Artigo são 
os seguintes:

I. Grupo I - Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgâni-
cos;

II. Grupo II - Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamen-
to e Energia;

III. Grupo III - Resíduos Sólidos;

IV. Grupo IV - Extração Mineral e Beneficiamento de Mine-
rais Não-Metálicos;

V. Grupo V - Atividades nas Áreas Química, Biológica e 
Farmacêutica;

VI. Grupo VI - Indústrias Diversas, Metalmecânica, Esto-
cagem e Serviços;

VII. Grupo VII - Obras e Estruturas Diversas;

§2º. O licenciamento simplificado dos empreendimentos 
fica condicionado ao atendimento dos limites de porte e 
dos critérios gerais e específicos explicitados nesta Instru-
ção Normativa.

§3º. Poderão também requerer o licenciamento simplifica-
do empreendimentos já instalados e em operação, desde 
que os controles ambientais estejam de acordo com a le-
gislação vigente e sejam atendidos aos critérios estabele-
cidos por esta Instrução Normativa.

§4º. Exclusivamente para as atividades vinculadas ao Gru-
po VII (VII.3, VII.4, VII.5 e VII.6) se aplicam os critérios, 
controles e os procedimentos previstos na Instrução Nor-
mativa IEMA n° 05/2010, ou norma que vier a suceder. 
Para casos omissos na referida instrução, aplica-se os cri-
térios estabelecidos nesta Instrução Normativa.

§5º A atividade de destinação e guarda de veículos remo-
vidos pelo DETRAN, será enquadrada da seguinte forma:

I. No enquadramento VI.37, quando da existência de ati-
vidades de manutenção, lavagem de equipamentos e/ou 
unidade de abastecimento de veículos;

II. No enquadramento VI.39, quando não houver ativida-
des de manutenção, lavagem de equipamentos e/ou uni-
dade de abastecimento de veículos;

Art. 3º. Os critérios e controles Gerais Técnicos que devem 
ser obedecidos para o enquadramento de empreendimen-
tos na Classe Simplificada são:

I. Quanto à localização do empreendimento:

a) Não ocupar e/ou intervir em Áreas de Preservação Per-
manente (APP), conforme estabelecido na Lei Federal n° 
12.651/2012, excetuados os casos de utilidade pública, de 
interesse social ou de baixo impacto ambiental previstos 
na referida Lei, desde que devidamente comprovada a ine-
xistência de alternativa locacional para o desenvolvimento 
da atividade pleiteada e quando atendidos aos requisitos 
previstos, sem desobrigação de execução de medida com-
pensatória, a ser aprovada pelo órgão ambiental. A pro-
posta de medida compensatória deverá ser apresentada 
junto ao Relatório de Caracterização do Empreendimento 
(RCE).

b) Respeitar as disposições legais pertinentes ao uso e ocu-
pação do solo, faixas de domínio e áreas não edificantes, 
além de possíveis restrições pertinentes a bens acautela-
dos localizados no entorno do empreendimento/atividade;

c) Possuir aprovação municipal dos projetos executados ou 
a serem executados, caso seja exigível;

d) Respeitar as limitações de ocupação vigentes para áre-
as localizadas no interior ou no entorno de Unidades de 
Conservação (UC), inclusive em sua zona de amorteci-
mento, obtendo previamente à intervenção, as anuências 
dos gestores das unidades, nos casos em que se exigir, ob-
servando as competências para o licenciamento conforme 
a modalidade de Unidade de Conservação.

II. Quanto ao abastecimento de água e à geração de 
efluentes líquidos:

a) Possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de 
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hí-
dricos, caso esteja previsto no empreendimento/ativida-
de, captação, barramento, lançamento e outros usos, con-
forme Resoluções e Instruções Normativas vigentes. No 
caso de uso de água subterrânea, possuir Cadastro junto 
à Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) e/ou 
Certidão de Outorga para o uso do recurso hídrico, caso 
aplicável.

b) Possuir sistema eficiente de tratamento de efluentes 
sanitários e industriais (proveniente do processo produtivo 
ou do criadouro de animais), dimensionado(s) e projeta-
do(s) para atender aos períodos de maior demanda (vazão 
máxima), conforme legislação pertinente, observando a 
aplicabilidade da tecnologia utilizada para tratar o efluente 
gerado. A inexigibilidade desse sistema somente se dará 
no caso de direcionamento do efluente para tratamento 
em estação coletiva com a devida anuência da concessio-
nária gestora, com declaração de ciência das característi-
cas do mesmo;
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c) Não realizar lançamento/disposição de efluente bruto 
(sem tratamento) no solo e/ou cursos d’água, não sendo 
permitida também a utilização de fossas negras ou fos-
sas secas, nem fertirrigação (técnica de destinação final 
e tratamento de efluentes com reuso agrícola de água e 
nutrientes por uma cultura) com o uso de efluente não 
tratado;

d) Os resíduos orgânicos provenientes da atividade de cria-
ção de fauna silvestre poderão ser aplicados como adubo, 
desde que sejam previamente compostados;

e) Em caso de lançamento de efluente líquido tratado em 
rede de drenagem pluvial o empreendimento deverá:

e.1) No caso de efluente doméstico/sanitário tratado por 
meio de fossa/filtro, atender aos padrões estabelecidos 
na norma ABNT NBR 13.969/1997, ou norma que vier a 
suceder. No caso de efluente industrial, atender aos limi-
tes preconizados nas Resoluções CONAMA n° 357/2005 
e 430/2011, ou norma que vier a suceder, o que deverá 
estar comprovado por meio de monitoramento semestral 
que considere todos os parâmetros previstos no sistema 
produtivo e/ou sanitário/doméstico da empresa. O moni-
toramento deverá se iniciar 30 (trinta) dias após a obten-
ção da Licença Ambiental Simplificada, ou, para o caso 
de empreendimentos que ainda não estejam operando, 30 
(trinta) dias após o início da operação do sistema, e ser 
apresentado à SEMMA sempre que requisitado. Os moni-
toramentos deverão ser mantidos em arquivo, nas depen-
dências da empresa, para consulta da SEMMA sempre que 
necessário.

e.2) Apresentar anuência municipal quanto ao uso da es-
trutura pública (pluvial);

e.3) Possuir o traçado da rede de drenagem pluvial com 
coordenada do ponto de lançamento final no curso d’água.

f) Em caso de lançamento de efluente líquido tratado di-
retamente em corpos hídricos o empreendimento deverá:

f.1) Apresentar outorga emitida para este fim;

f.2) Atender aos limites preconizados nas Resoluções CO-
NAMA n° 357/2005, 397/2008 e 430/2011, ou a que vier 
a complementá-las ou substituí-las, o que deverá estar 
comprovado por meio de monitoramento semestral que 
considere todos os parâmetros previstos no sistema pro-
dutivo e/ou sanitário/ doméstico da empresa. O monitora-
mento deverá se iniciar 30 (trinta) dias após a obtenção da 
Licença Ambiental Simplificada, ou, para o caso de empre-
endimentos que ainda não estejam operando, 30 (trinta) 
dias após o início da operação do sistema, e ser apresenta-
do à SEMMA sempre que requisitado. Os monitoramentos 
deverão ser mantidos em arquivo, nas dependências da 
empresa, para consulta da SEMMA sempre que necessário.

g) Caso esteja previsto o lançamento de efluentes domés-
ticos/sanitários ou industriais (tratados ou não) em rede 
do serviço público de coleta e tratamento de esgoto, apre-
sentar anuência da Concessionária local de esgotamento 
sanitário para o recebimento desse(s) tipo(s) de efluente e 
atender aos limites máximos estabelecidos pela Concessio-
nária. Caso não haja limites estabelecidos, atender, no mí-
nimo, aos limites fixados na norma ABNT NBR 9800/1987. 
A qualidade do efluente deverá estar comprovada por meio 

de monitoramento semestral que considere todos os parâ-
metros previstos na referida norma, salvo nos casos em 
que houver sido fixada listagem específica. O monitora-
mento deverá se iniciar 30 (trinta) dias após a obtenção da 
Licença Simplificada, ou, para o caso de empreendimentos 
que ainda não estejam operando, 30 (trinta) dias após o 
início da operação do sistema, sendo apresentado à SEM-
MA sempre que requisitado. Os monitoramentos deverão 
ser mantidos em arquivo, nas dependências da empresa, 
para consulta da SEMMA sempre que necessário.

h) No caso de geração de efluentes oleosos, realizar trata-
mento adequado, através de, no mínimo, Sistemas Sepa-
radores de Água e Óleo (SSAO), devidamente dimensiona-
dos, sendo vedado o seu lançamento no solo.

III. Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos:

a) Realizar gerenciamento de todos os resíduos sólidos 
urbanos e/ou industriais gerados no empreendimento, 
com adequado recolhimento, acondicionamento, armaze-
namento e destinação final por empresa(s) devidamente 
licenciada(s), mantendo no empreendimento, ou no can-
teiro de obras se houver, os comprovantes de destinação 
desses resíduos para fins de fiscalização e controle do ór-
gão ambiental;

b) No caso de geração de resíduos da construção civil, o 
gerenciamento deverá estar em consonância com a Reso-
lução CONAMA n° 307/2002, ou norma que vier a suceder;

c) Quando a destinação dos resíduos sólidos for “venda 
para terceiros”, “doação” ou “reciclagem”, possuir certifi-
cados ou declarações que contenham identificação do re-
cebedor (CNPJ/CPF e nome completo) e comprovem o lo-
cal para onde foram destinados, além de informação sobre 
o tipo de resíduo e da quantidade;

d) O armazenamento dos resíduos sólidos gerados no em-
preendimento devem estar em conformidade com as nor-
mas técnicas aplicáveis.

d.1) O armazenamento de resíduos Classe I, deve ocorrer 
em conformidade com o estabelecido na NBR 12235, ou 
norma que vier a suceder.

d.2) O armazenamento de resíduos Classe II (A e B), 
deve ocorrer em conformidade com o estabelecido na NBR 
11174, ou norma que vier a suceder.

d.3) Preencher e manter em arquivo, nas dependências da 
empresa para consulta do IEMA sempre que necessário, 
os registros de movimentação de resíduos e de armazena-
mento, em conformidade com os Anexos A e B das normas 
referidas acima.

IV. Quanto à movimentação de terra:

a) Para instalação/implantação de qualquer atividade pre-
vista nesta Instrução, não deverão ser realizadas movi-
mentações de terra (cortes e aterros), na própria obra ou 
em áreas de empréstimo e/ou bota-fora, com formação de 
taludes que, na soma, superem 5 (cinco) metros de altura. 
Essa altura deve ser contabilizada desde a base até a cris-
ta do talude, contabilizando a soma de todos os degraus.



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 111

b) A(s) área(s) envolvida(s) deve(m) ser georreferencia-
da(s) por meio de coordenadas dos vértices da poligonal 
que faz(em) referência à(s) área(s). Sendo necessárias 
áreas de empréstimo e/ou bota-fora externas ao empre-
endimento, estas também devem ser georreferenciadas e 
a documentação referente à aquisição e/ou à destinação 
do material, deverá ser mantida arquivada no empreendi-
mento para fins de comprovação e controle do órgão am-
biental. Tais áreas deverão estar regularmente licenciadas.

c) Deve ser desenvolvida com segurança, promovendo-se 
o controle da erosão e não incorrendo em risco de inter-
ferência no regime de escoamento das águas nas áreas 
adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carrea-
mento de sedimentos para corpos d’água.

d) Possuir e manter arquivada, no empreendimento para 
fins de comprovação e controle do órgão ambiental, auto-
rização dos proprietários do terreno no local da obra.

e) Realizar recuperação da área, promovendo a recompo-
sição topográfica do terreno, revegetação de todo o solo 
exposto, recuperação de taludes, instalação de estruturas 
de drenagem (quando necessárias).

f) Os taludes devem dispor de sistema de drenagem e 
cobertura vegetal adequados, bem como ter assegurada 
sua estabilidade.

g) Para áreas de empréstimo, observar o Decreto-Lei n° 
227/1967 (Código de Mineração), quanto ao registro e à 
dominialidade do bem mineral utilizado além da Portaria 
DNPM n° 441/2009, ou norma que vier as suceder.

h) A área a ser intervinda deve estar relacionada exclusi-
vamente com a atividade objeto do licenciamento simpli-
ficado.

V. Quanto aos aspectos hidrológicos:

a) Não gerar ou potencializar efeitos de enchentes, inun-
dações ou alagamentos, seja por lançamento de efluentes 
ou pela localização do empreendimento.

VI. Quanto às emissões atmosféricas:

a) No caso de realizar atividades que gerem emissões at-
mosféricas (queima de combustível, entre outros), mesmo 
que apenas no período de implantação do empreendimen-
to, não poderá haver incômodo à vizinhança. Deverão ser 
atendidos os limites aceitáveis estabelecidos em normati-
zação específica e/ ou o que determinar o Código de Pos-
tura Municipal ou equivalente;

b) No caso de realizar atividades que gerem ruídos (ma-
nuseio de equipamentos, entre outros), atender ao que 
ditam as Resoluções CONAMA n° 001/1990, 382/2006 e 
a ABNT NBR 10.151/1987, ou a legislação municipal para 
poluição sonora;

c) No caso de realizar atividades que emitam materiais par-
ticulados, possuir sistema operante de controle de emis-
sões atmosféricas (poeira), devidamente dimensionado e 
com tecnologia adequada ao poluente gerado, ressalvados 
os casos específicos em que esta exigência é dispensada.

VII. Quanto aos aspectos florestais:

a) Não suprimir vegetação em estado médio e avançado 
de regeneração da vegetação nativa de Mata Atlântica, in-
cluindo campos rupestres e brejos.

b) Em caso de necessidade de soterramento e/ou supres-
são de vegetação nativa florestal ou não florestal, pos-
suir anuência prévia do Instituto de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Espírito Santo - IDAF, ou da municipalidade 
no que for de sua competência. Possuir ainda laudo de 
profissional habilitado informando não haver impacto sig-
nificativo sobre a fauna silvestre.

VIII. Quanto à manipulação e/ou armazenamento de pro-
dutos químicos e/ou perigosos, exceto combustíveis:

a) Realizar adequado armazenamento dos produtos quími-
cos dispostos no empreendimento, levando em considera-
ção suas incompatibilidades químicas;

b) No caso de uso de produtos perigosos, como óleos, gra-
xas, tintas, solventes e outros, somente realizar sua ma-
nipulação em área coberta e com piso impermeabilizado, 
dotada de sistema de contenção. A bacia de contenção 
deve ter capacidade suficiente para conter, no mínimo, 
10% do volume total dos recipientes ou o volume do maior 
recipiente armazenado, qualquer que seja seu tamanho, 
devendo ser considerado o maior volume estimado, entre 
as duas alternativas possíveis;

c) Não deve ser realizado armazenamento de tanques com 
líquidos inflamáveis não combustíveis no empreendimen-
to, como CM30, emulsão asfáltica e semelhantes.

IX. Quanto às unidades de abastecimento e armazena-
mento de líquidos inflamáveis e combustíveis:

a) Caso existam tanques de combustível, como atividade 
de apoio, no empreendimento, estes deverão ser aéreos e 
com capacidade máxima total de até 15.000 (quinze mil) 
litros, dotados de cobertura e bacia de contenção, além 
dos demais mecanismos de controle e segurança estabele-
cidos nas normas ABNT NBR 15.461/2007 e 17.505/2006, 
ou norma que vier a suceder;

b) Caso haja bomba de abastecimento, como atividade de 
apoio, esta deverá estar sobre piso impermeabilizado e 
dotado de canaletas laterais direcionadas a um Sistema 
de Contenção ou a um Sistema Separador de Água e Óleo 
devidamente dimensionado. Toda a área de abastecimento 
dos veículos também deverá atender a este critério;

c) Independente da tancagem e das unidades existentes, 
o empreendimento deverá atender rigorosamente as nor-
mas aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar, especial-
mente a PARTE 3 - Locais de abastecimento de combustí-
veis - da NORMA TÉCNICA n° 18/2010 - Líquidos e gases 
combustíveis e inflamáveis, ou norma que vier a suceder.

X. Quanto aos canteiros de obras exclusivamente vincula-
dos ao Licenciamento Simplificado:

a) Possuir e manter autorização dos proprietários do terre-
no no local da obra;



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 112

b) Realizar a recuperação da área, promovendo a recom-
posição topográfica do terreno e a revegetação de todo o 
solo exposto;

c) Não possuir alojamento;

d) Dispor de todos os controles necessários para trata-
mento de efluentes e resíduos gerados, conforme critérios 
gerais previstos nesta Instrução Normativa;

e) Poderá abrigar somente as seguintes atividades: arma-
zenamento de materiais de construção e equipamentos/
veículos, e tanques aéreos de abastecimento de combus-
tíveis (não revendedor), com capacidade máxima total de 
armazenamento de até 15.000 litros;

f) Não deve abrigar nenhuma atividade que necessite de 
licença ambiental;

g) O canteiro deverá estar devidamente identificado por 
placa que evidencie o responsável pela obra, o requerente 
da licença junto à SEMMA, o número do processo SEMMA, 
da Licença emitida e o telefone da Fiscalização da SEMMA;

h) Os canteiros de obras e demais estruturas de apoio não 
podem exceder o prazo de utilização para a respectiva obra 
e deverão ser desativados e ter suas áreas recuperadas de 
acordo com projeto de recuperação específico.

XI. Demais exigências:

a) Não manipular nem armazenar produtos explosivos;

b) Não se destinar a pesquisar, lavrar, produzir, benefi-
ciar, transportar, armazenar e/ou dispor material radioati-
vo, em qualquer estágio, nem utilizar energia nuclear em 
qualquer de suas formas e aplicações;

c) Possuir e manter atualizada certidão de vistoria de cor-
po de bombeiros, quando couber;

d) No caso de utilizar madeira ou seus subprodutos, obter 
e manter atualizado registro de consumidor, processador e 
comerciante de produtos e subprodutos florestais expedi-
do pelo IDAF, conforme estabelecido no Decreto Estadual 
n° 4.124-N/1997;

e) No caso de utilizar produto e subproduto florestal de 
origem nativa obter e manter atualizado Documento de 
Origem Florestal - DOF, fornecido pelo IBAMA;

f) No caso de possuir tanque de armazenamento de amô-
nia, dispor de Plano de Contingência e Emergência preven-
do ações em caso de vazamentos;

g) Não realizar resfriamento utilizando substâncias contro-
ladas pelo Protocolo de Montreal;

h) Obter insumos, para viabilizar a implantação ou a ope-
ração da atividade, somente de empresas e áreas for-
necedoras (jazidas, usinas de asfalto etc.) devidamente 
licenciadas ou que sejam dispensadas de licenciamento 
ambiental pelo órgão competente;

i) Não realizar atividades de armazenamento de combustí-
vel em volume superior ao fixado nesta Instrução;

j) Os empregados que estejam envolvidos com as ativida-
des a serem executadas deverão, naquilo que diz respeito 
às suas atividades em específico, ter pleno conhecimento 
da Licença Ambiental Simplificada e dos critérios e contro-
les a serem atendidos;

k) Manter uma cópia da Licença Ambiental Simplificada 
e dos critérios e controles a serem atendidos no empre-
endimento, em local visível, em todo o período em que a 
atividade estiver sendo executada, para consulta e apre-
sentação às equipes de fiscalização;

l) Atender integralmente às Instruções Normativas edita-
das pelo órgão ambiental, no que tange à atividade objeto 
do requerimento de licenciamento ambiental.

Art. 4º. Os critérios e controles específicos para o Grupo I 
(Agropecuária, Alimentos e Efluentes Orgânicos) são:

I. Em caso de Beneficiamento de Pescado, incluindo peixa-
rias, aplicam-se as seguintes observações:

a) Os resíduos oriundos do processo produtivo somente 
poderão ser destinados à coleta pública municipal se sua 
destinação final se der de forma controlada, em um aterro 
sanitário devidamente licenciado;

b) Os resíduos não poderão ser lançados em corpos hí-
dricos, devendo ser, preferencialmente, destinados a em-
presas que realizem seu processamento para produção de 
farinha de peixes e afins.

II. Em caso de Torrefação e/ou Moagem de Café e outros 
grãos:

a) O funcionamento do empreendimento somente poderá 
se dar em período diurno.

Art. 5º. Os critérios e controles específicos para o Grupo II 
(Uso e Ocupação do Solo, Saúde, Saneamento e Energia) 
são:

I. Nos casos de parcelamento de solo para fins urbanos 
sob a forma de desmembramento (somente subdivisão de 
gleba em lotes destinados a edificações, com aproveita-
mento do sistema viário existente):

a) Possuir laudo do Instituto de Defesa Agropecuária e Flo-
restal do Espírito Santo - IDAF, indicando as áreas passí-
veis de ocupação;

b) Não implicar em abertura de novas vias e logradouros 
públicos, nem no prolongamento, modificação ou amplia-
ção dos já existentes;

c) Atender integralmente às exigências da Lei Federal n° 
6.766/1979 e Lei Estadual n° 7.943/2004, quando esta se 
aplicar.

II. Em caso de instalação de Linhas de Transmissão e Su-
bestações de energia elétrica:

a) Possuir anuência prévia dos proprietários das áreas de 
apoio, intervenção, servidão e acessos, conforme legisla-
ção pertinente.

III. No caso de Cemitérios:

a) Possuir Plano de Implantação e Operação do empreen-
dimento, contendo o projeto de caracterização da área do 
cemitério, devendo estar em conformidade com as deter-
minações da Resolução CONAMA 335/2003 e suas comple-
mentações. O Plano deverá compreender:
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a.1) Localização tecnicamente identificada no município, 
com indicação de acessos, sistema viário, ocupação e ben-
feitorias no seu entorno;

a.2) Levantamento topográfico planialtimétrico e cadas-
tral, compreendendo o mapeamento de restrições contidas 
na legislação ambiental, incluindo o mapeamento e a ca-
racterização da cobertura vegetal;

a.3) Estudo demonstrando o nível máximo do aquífero fre-
ático (lençol freático), ao fim da estação de maior precipi-
tação pluviométrica;

a.4) Sondagem mecânica para caracterização do subsolo 
em número adequado à área e às características do terre-
no considerado.

b) Assegurar que:

b.1) O nível inferior das sepulturas esteja a pelo menos um 
metro e meio acima do nível mais alto do lençol freático, 
medido no fim da estação das cheias, mantendo-se um re-
cuo mínimo de cinco metros da área de sepultamento em 
relação ao perímetro do cemitério, devendo ser o referido 
perímetro e a área interna do cemitério providos de siste-
ma de drenagem;

b.2) O subsolo da área pretendida para o cemitério seja 
constituído por materiais com coeficientes de permeabili-
dade entre 10-5 e 10-7 cm/s, na faixa compreendida entre 
o fundo das sepulturas e o nível do lençol freático, medido 
no fim da estação das cheias. Para permeabilidades maio-
res, é necessário que o nível inferior dos jazigos esteja 
pelo menos dez metros acima do nível do lençol freático, 
prevendo-se, ainda, sua impermeabilização.

c) Deverão ser atendidas ainda as seguintes exigências 
para os cemitérios verticais:

c.1) Os lóculos devem ser constituídos de:

c.1.a) materiais que impeçam a passagem de gases para 
os locais de circulação dos visitantes e trabalhadores;

c.1.b) acessórios ou características construtivas que im-
peçam o vazamento dos líquidos oriundos da coliquação;

c.1.c) dispositivo que permita a troca gasosa, em todos 
os lóculos, proporcionando as condições adequadas para 
a decomposição dos corpos, exceto nos casos específicos 
previstos na legislação;

c.1.d) tratamento ambientalmente adequado para os 
eventuais efluentes gasosos.

IV. No caso de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) e 
Estações de Tratamento de Água (ETAs):

a) A tecnologia empregada e a localização das estruturas 
não deverão ocasionar impactos ambientais negativos sig-
nificativos, especialmente os paisagísticos, por ruídos, vi-
brações ou emissões atmosféricas (odores), devendo seu 
projeto contemplar soluções tecnicamente reconhecidas 
para mitigação desses impactos, em caso de existência 
dos mesmos.

b) Para Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) deverão 
ser mantidos em arquivo, para consulta da SEMMA sempre 
que necessário, os Relatórios de Monitoramentos, com os 

valores obtidos para o afluente e efluente da Estação de 
Tratamento de Esgoto e para o corpo receptor (montante 
e jusante), sendo que:

b.1) O monitoramento deverá se iniciar 30 (trinta) dias 
após a obtenção da Licença Ambiental Simplificada, ou, 
para o caso de empreendimentos que ainda não estejam 
operando, 30 (trinta) dias após o início da operação do 
sistema, e ser apresentado à SEMMA sempre que requi-
sitado.

b.2) Os parâmetros de monitoramento assim como a sua 
frequência são os estabelecidos na Instrução Normativa 
IEMA no 13/2014, ou norma que vier a suceder;

b.3) Deverá estar indicada as coordenadas UTM em Da-
tum WGS 84 e ser apresentado Relatório Fotográfico que 
caracterize o(s) ponto(s) a ser(em) utilizado(s) para cole-
ta das amostras no empreendimento e no corpo receptor. 
O envio do Relatório Fotográfico deverá ser encaminha-
do juntamente com o Relatório de Monitoramento sempre 
que requisitado pela SEMMA.

c) Os pontos de monitoramento do corpo receptor devem 
observar os seguintes critérios:

c.1) Ponto a Montante - Coletar a amostra a 50 metros a 
montante do ponto de lançamento do efluente tratado da 
ETE;

c.2) Ponto a Jusante - Coletar a amostra a 50 metros a 
jusante do ponto de lançamento;

c.3) Outros distanciamentos poderão ser considerados, em 
caso de anuência prévia da SEMMA, cabendo ao empreen-
dedor solicitar e justificar a mudança dos locais de coleta 
das amostras.

d) O relatório de monitoramento quando solicitado, deverá 
conter posicionamento conclusivo realizado por profissional 
habilitado sobre a análise dos dados, sendo que este deve 
considerar a situação operacional da Estação de Tratamen-
to de Esgoto. A análise deverá conter ainda a comparação 
de tais dados com as exigências legais e/ou preconizadas 
em referencial teórico, análise técnica embasada contendo 
diagnóstico de eficiência do sistema avaliado, além da in-
dicação e assinatura do(s) técnico(s) responsável(is) pelas 
informações e elaboração do documento;

e) Todas as unidades operacionais do Sistema de Esgota-
mento Sanitário (SES) deverão estar fora da cota de inun-
dação dos corpos hídricos próximos às mesmas ou deverá 
ser adotada tecnologia que garanta a eficiência e o não 
contato dos efluentes coletados com os corpos hídricos e 
com o solo por meio de alagamentos, infiltrações e outros 
meios que possam causar danos ao meio ambiente;

f) Para o caso das Estações de Tratamento de Esgoto de 
uso restrito de um determinado empreendimento passível 
de licenciamento ambiental, como condomínios e empre-
sas, o licenciamento deverá ser realizado junto com a ati-
vidade fim.

V. No caso de Unidades Básicas de Saúde:

a) O empreendimento deverá possuir e implementar plano 
de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde confor-
me Resoluções CONAMA n° 358/2005 e RDC n° 306/2004 
da ANVISA, ou norma que vier a suceder.
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Art. 6º. Os critérios e controles específicos para o Grupo 
III (Resíduos Sólidos) são:

I. Não armazenar resíduos (pré-triagem) por período su-
perior a 24 horas, salvo em condições em que não existir 
a mistura com resíduos orgânicos;

II. Para os casos de resíduos de construção civil e demoli-
ção, atender na íntegra os critérios da Resolução CONAMA 
n° 307/2002.

Art. 7º. Os critérios e controles específicos para o Grupo 
IV (Extração Mineral e Beneficiamento de Minerais Não-
Metálicos) são:

I. No caso de Extração de Areia em Leito de Rio:

a) Possuir Registro de Licenciamento conforme Lei n° 
6.567/1978 ou Registro de Extração conforme Decreto Fe-
deral n° 3.358/2000, junto ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, para operação da atividade;

b) Deverá ser dragado apenas o material decorrente do 
processo de assoreamento, mantendo-se o dispositivo de 
sucção afastado no mínimo 1,50 metro das margens do 
corpo hídrico, como forma de preservar a calha natural e 
minimizar a interferência na sua dinâmica;

c) Não deverá ser suprimida vegetação arbórea ciliar para 
construção do acesso ao porto de desembarque de areia 
nem para instalação do depósito temporário;

d) O material dragado deverá ser depositado diretamente 
sobre a caçamba do caminhão, que deverá estar afastado 
no mínimo 3 (três) metros da margem do rio. Para uso de 
depósito temporário, respeitar o distanciamento mínimo 
de 15 (quinze) metros da margem do corpo hídrico;

e) Deverá ser utilizado somente argila ou cascalho para a 
pavimentação do acesso interno aos pontos de carrega-
mento;

f) Deverá possuir e executar Plano de Recuperação de 
Área Degradada (PRAD) baseado no reflorestamento com 
espécies nativas de mata ciliar, oferecendo condições para 
o perfeito desenvolvimento das mesmas;

g) A água bombeada durante o processo de extração de-
verá retornar ao corpo hídrico desprovida de resíduos e 
de modo que não cause desmoronamentos da margem, 
através da implantação de sistema de drenagem;

h) As operações de reabastecimento e lubrificação do con-
junto moto-bomba da balsa de sucção de areia de leito de 
rio deverão ser realizadas de maneira a evitar acidentes 
que possam causar derramamentos de materiais oleosos 
ou qualquer impacto ambiental ao recurso hídrico.

II. No caso de Extração de Argila, para produção de cerâ-
micas e outros produtos industriais/artesanais:

a) Possuir Registro de Licenciamento conforme Lei n° 
6.567/1978 ou Registro de Extração conforme Decreto Fe-
deral n° 3.358/2000, junto ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral - DNPM, para operação da atividade;

b) Não deverá ocasionar o afloramento do lençol freático 
e nem a formação de qualquer tipo de lagoa/ reservatório 
artificial dentro da área de extração, devendo esta ativida-
de ser realizada acima do nível da água subterrânea;

c) Possuir e executar Plano de Recuperação de Área De-
gradada (PRAD) baseado no uso futuro do solo acordado 
com o superficiário, preferencialmente o reflorestamento 
com espécies nativas da região;

d) Realizar controle permanente de processos erosivos por 
meio de dispositivos de drenagem, suavização dos taludes 
formados, revegetação e demais alternativas eficazes;

e) Manter, na sede da empresa, inventário semestral, com 
dados mensais comprovando a destinação/comercializa-
ção do material extraído (notas fiscais/ recibos e certifica-
dos comprobatórios de recebimento, devidamente assina-
dos pelo recebedor).

III. No caso de Fabricação de Cerâmicas:

a) Havendo utilização de resíduos de lama do beneficia-
mento de rochas ornamentais (LBRO) ou de lama de alto 
forno como insumo no processo produtivo, estes insumos 
deverão ser armazenados em área com piso impermeabili-
zado e coberto, dotado de estrutura de contenção;

b) Não utilizar material combustível (madeira) úmido, de-
vendo seu armazenamento ser feito em local coberto;

c) Os fornos deverão localizar-se no mínimo a 100 (cem) 
metros de rodovias;

d) Estar distante no mínimo 1.000 (mil) metros de áreas 
urbanas.

IV. No caso de Corte e Acabamento/Aparelhamento de Ro-
chas Ornamentais e/ou polimento manual ou semiautomá-
tico, quando exclusivos:

a) Limitar-se ao exercício das atividades de aparelhamen-
to (corte e acabamento) e, ou polimentos manuais ou se-
miautomáticos, ou seja, sem a operação de teares ou po-
litrizes automáticas;

b) Possuir sistemas de controle/amenização de ruídos e de 
emissões atmosféricas;

c) Não realizar operação de resinagem;

d) Não possuir depósito irregular de LBRO (Lama de Be-
neficiamento de Rochas Ornamentais) na área de sua ins-
talação;

e) Realizar tratamento, armazenamento temporário e des-
tinação final dos resíduos, conforme legislação em vigor.

V. No caso de Beneficiamento de Areia ou de Rochas:

a) Possuir pátio estável para armazenamento de matéria
-prima;

b) Possuir sistema para decantação do efluente industrial 
em alvenaria, com reuso da água.

Art. 8º. Os critérios e controles específicos para o Grupo V 
(Atividades nas Áreas Química, Biológica e Farmacêutica) 
são:

I. Possuir Plano de Gerenciamento de Riscos, quando hou-
ver manipulação ou estocagem de produtos químicos e/ou 
perigosos.
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II. No caso de Farmácia de Manipulação e Laboratórios 
de Análises clínicas, patológicas, microbiológicas e/ou de 
biologia molecular:

a) Possuir e implementar plano de gerenciamento de re-
síduos de serviço de saúde conforme Resoluções CONAMA 
n° 358/2005 e RDC n° 306/2004 da ANVISA, ou norma 
que vier a suceder.

III. No caso de Fracionamento e Embalagem de Produtos 
Químicos:

a) Possuir bacia de contenção impermeabilizada e priori-
zar o reaproveitamento dos produtos químicos no proces-
so produtivo, devendo ser destinado como resíduo Classe 
I todo produto não reaproveitado, ficando proibida a des-
tinação, de produtos oriundos do processo produtivo, em 
redes de drenagem e em recursos naturais (solo e corpos 
d’água).

IV. No caso de Armazenamento de Produtos Domissani-
tários, incluindo produtos para fumigação e/ou expurgo:

a) Realizar a tríplice lavagem das embalagens, armazenar 
e destinar adequadamente resíduos contaminados (inclu-
sive embalagens vazias) e produtos com validade vencida;

b) O efluente industrial gerado na tríplice lavagem das 
embalagens de produtos químicos utilizados no controle 
de pragas urbanas deverá ser 100% reutilizado, ficando 
PROIBIDO qualquer tipo de lançamento (no solo, em redes 
de drenagem pluvial, rede de coleta de esgoto, em corpos 
d’água, entre outros);

c) Os resíduos de agrotóxicos e de produtos domissani-
tários, produtos vencidos e as embalagens vazias desses 
produtos, inclusive aquelas tríplice lavadas ou lavadas 
sob pressão, são resíduos sólidos perigosos, devendo ser 
transportados por caminhões licenciados para transportes 
de resíduos perigosos e devolvidos ao fabricante ou des-
tinados à empresas receptoras, devidamente licenciadas 
ambientalmente para o recebimento desses resíduos;

d) Os veículos para transporte dos produtos saneantes 
desinfetantes e agrotóxicos, e equipamentos, devem ser 
dotados de compartimento que os isolem dos ocupantes, 
devendo ser de uso exclusivo para atividade de controle 
de vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais 
para o transporte de produtos perigosos.

e) O armazenamento de agrotóxicos e afins deve ser re-
alizado em conformidade com as recomendações da NBR 
9843:1 da ABNT;

f) Em caso de armazenamento de cilindros de gases, pos-
suir local específico para o armazenamento, devendo os ci-
lindros serem identificados e mantidos na posição vertical, 
em áreas bem ventiladas, livres de materiais inflamáveis e 
contra eventuais quedas;

g) Observar as disposições constantes na Portaria n.º 
3214 de 1978 do MTE (em especial as NR-6, NR-7, NR-15 
e NR-23), na Lei Estadual 5760/1998, no Decreto Estadual 
Nº 024-R/2000, no Decreto Federal n.º 4074 de 2002 e na 
Instrução Normativa Conjunta MAPA/ANVISA/ IBAMA n.º 
2 de 2015;

h) Atender aos critérios estabelecidos na Lei Estadual Nº 
6.244, ou norma que vier a suceder, que trata sobre a 
produção, o armazenamento, o comércio, o transporte, o 
consumo e o uso de produtos domissanitários no Estado 
do Espírito Santo;

i) Somente será permitida a fumigação com Brometo de 
Metila em tratamento fitossanitário com fins quarentená-
rios nas operações de importação e de exportação em área 
sob controle aduaneiro e atendida por Unidades do Siste-
ma de Vigilância Agropecuária Internacional - VIGIAGRO 
do MAPA, conforme determinação da Instrução Normativa 
conjunta n.º 2 de 2015, dos órgãos MAPA, ANVISA e IBA-
MA;

j) Possuir Certificado atualizado de Credenciamento jun-
to ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), conforme estabelecido na Instrução Normativa nº 
66 de 13/12/2006, no caso de realizar armazenamento de 
agrotóxicos e afins;

k) Possuir Cadastro atualizado de prestadora de serviços 
de aplicação de produtos agrotóxicos, seus componentes 
e afins, obtida junto ao Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Estado do Espírito Santo - IDAF;

l) Possuir Alvará Sanitário válido, expedido pela Secretaria 
Municipal de Saúde, no caso de realizar a atividade de ar-
mazenamento de produtos domissanitários;

m) De acordo com a Resolução RDC Nº 52/2009 que dis-
põe sobre o funcionamento de empresas especializadas na 
prestação de serviço de controle de vetores e pragas urba-
nas e dá outras providências, deverão ser observados os 
seguintes critérios:

m.1) As instalações da empresa especializada são de uso 
exclusivo, sendo vedada a instalação do estabelecimento 
operacional em prédio ou edificação de uso coletivo, seja 
comercial ou residencial, e em áreas adjacentes a residên-
cias ou locais de alimentação, creches, escolas e hospitais, 
atendendo às legislações relativas à saúde, segurança, ao 
ambiente e ao uso e ocupação do solo urbano.

m.2) As instalações operacionais devem dispor de áreas 
específicas e adequadas para armazenamento, diluição ou 
outras manipulações autorizadas para saneantes desinfes-
tantes.

m.3) Todos os procedimentos de diluição ou outras mani-
pulações autorizadas para produtos saneantes desinfetan-
tes, da técnica de aplicação, da utilização e manutenção 
de equipamentos, de transporte, de destinação final e ou-
tros procedimentos técnicos ou operacionais, devem estar 
descritos e disponíveis na forma de Procedimentos Opera-
cionais Padronizados (POP), inclusive com informações so-
bre o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos 
químicos, saúde, biossegurança e saúde do trabalhador, 
sem prejuízo da legislação vigente.

Art. 9º. Os critérios e controles específicos para o Grupo 
VI (Indústrias Diversas, Metalmecânica, Estocagem e Ser-
viços) são:

I. Possuir cabine fechada e provida dos devidos controles 
ambientais, em caso de realização de pintura por asper-
são.
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II. No caso de Metalmecânicas:

a) Não reutilizar, em qualquer fase do processo de pro-
dução, Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC), 
devendo todo óleo lubrificante usado ou contaminado co-
letado ser destinado à reciclagem por meio do processo de 
rerrefino, em conformidade com o estabelecido na Resolu-
ção CONAMA n° 362/2005;

b) Não realizar operações de tratamento químico ou térmi-
co, galvanotécnico, fundição de metais e/ou esmaltação;

c) Coletar e reciclar os fluidos de corte ou de usinagem 
esgotados, destinando-os a empresas devidamente licen-
ciadas.

III. No caso de Fabricação de Estruturas, Artefatos e mó-
veis de madeira e junco:

a) Caso não estejam localizados em área residencial, será 
admitida a ausência de implantação de sistema de exaus-
tão para emissão atmosférica (poeira, pó-de-madeira e 
semelhantes) desde que as estruturas físicas do empreen-
dimento sejam suficientes para conter esses materiais na 
área interna do empreendimento, sem que haja emissão 
de material particulado para o meio externo. Caso con-
trário, deverá possuir sistema de exaustão para emissão 
atmosférica.

IV. No caso de Fabricação de Placas e Tarjetas refletivas:

a) A atividade deverá ser realizada em local coberto e pro-
vido de piso impermeabilizado, com limpeza de superfície 
da placa a seco (sem geração de efluentes líquidos) e pin-
tura somente por termotransferência (hot stamp).

V. No caso das atividades de Pátio de Estocagem, arma-
zém ou depósito:

a) Não podem representar risco para a incolumidade do 
solo e da água, estando nelas incluídas as atividades de 
ensacamento/armazenamento de carvão e materiais de 
construção, dentre outras;

b) Não podem interferir no regime de escoamento de água 
da região;

c) Não devem abrigar produtos ou materiais que estejam 
explicitamente vedados no texto do enquadramento.

VI. No caso de garagens de ônibus e outros veículos au-
tomotores e Pátio de estocagem, armazém ou depósito 
para cargas gerais, com atividades de manutenção e/ou 
lavagem e/ou abastecimento de veículos, a área total do 
empreendimento deve obedecer aos limites previstos nes-
ta Instrução para cada atividade a ser executada no local.

VII. No caso de Lavagem de veículos:

a) A área de lavagem de veículos, deve ser coberta e to-
talmente fechada em suas laterais e fundos, a fim de mi-
nimizar os impactos sonoros, emissão de atmosféricos e 
odores (principalmente oleosos e produtos detergentes) 
sobre a vizinhança no entorno;

b) Possuir canaletas metálicas na entrada do Box de lava-
gem, interligadas ao sistema separador de água e óleo (ou 
outro sistema de maior eficiência), de forma a impedir o 
escoamento de efluentes para a via ou solo e permitir seu 
reaproveitamento no processo industrial;

c) Possuir e manter em bom estado de funcionamento 
sistema de tratamento e reutilização de água, conforme 
prevê a Lei Estadual n° 9439, publicada em 04 de maio 
de 2010;

d) Utilizar somente detergentes biodegradáveis para lim-
peza dos veículos, conforme determinação da Lei Estadual 
nº 10.020/13;

e) Atentar para as recomendações estabelecidas nas reso-
luções editadas pela Agência Estadual de Recursos Hídri-
cos durante o período de crise hídrica no estado do Espírito 
Santo, que implicam em Cenários de Alerta ou de Atenção;

f) Realizar limpeza e manutenção na caixa separadora de 
água e óleo (ou outro sistema de maior eficiência), a fim 
de manter sua eficiência.

g) Destinar todos os resíduos contaminados (óleo usado, 
óleo sobrenadante do SAO, borra do sistema SAO, vasi-
lhames, trapos, etc) somente a empresas devidamente 
licenciadas para coleta, transporte e destinação final de 
resíduos perigosos, devendo todo óleo lubrificante usado 
ou contaminado (OLUC) coletado ser destinado à recicla-
gem por meio do processo de rerrefino, em conformidade 
com o estabelecido na Resolução CONAMA n° 362/2005.

VIII. No caso de oficinas mecânicas:

a) Possuir implantado sistema de canaletas metálicas na 
área de manutenção mecânica com dimensões compatí-
veis com a demanda da empresa, visando contenção dos 
efluentes gerados ou a drenagem dos efluentes para o sis-
tema de tratamento de efluentes industriais (SSAO ou ou-
tro de maior eficiência);

b) Manter em perfeitas condições de operação e manuten-
ção o sistema separador água/óleo, bem como limpas e 
desobstruídas as canaletas de drenagem;

c) Em caso de lavagem de peças, e/ou máquinas e/ou 
equipamentos, os efluentes gerados deverão ser acondi-
cionados corretamente e destinados como resíduo Classe 
I ou, interligados à sistema de tratamento de efluentes 
industriais;

d) O lançamento de efluente industrial tratado deverá 
ocorrer de forma ambientalmente adequada e com padrão 
de qualidade em conformidade com as normas ambientais 
aplicáveis;

e) As áreas da oficina em que são executadas atividades 
de troca de óleo, lavagem de motor e peças e os serviços 
mecânicos deverão ser cobertas, de modo a não permitir a 
entrada de água da chuva nas caixas do Sistema Separa-
dor de Água e Óleo (SSAO);

f) É proibido realizar a atividade de pintura.

IX. Para os casos de Fabricação de Peças, Ornatos, Estru-
turas e Pré-moldados de Cimento, Gesso:



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 117

a) O efluente industrial gerado pela empresa no proces-
so produtivo (lavagem da betoneira e dos demais equi-
pamentos) deverá ser totalmente reutilizado, não sendo 
permitido o lançamento desse efluente diretamente no 
solo, corpo hídrico, rede de esgoto ou rede pluvial. Em 
caso de saturação do efluente, a empresa deverá destinar 
o efluente em empresa(s) devidamente licenciada(s) para 
o seu recebimento;

b) Umectar ou cobrir as pilhas de modo a controlar a emis-
são de particulados que possam comprometer a qualidade 
do ar ou possam vir a causar incômodos à vizinhança;

c) A aplicação do desmoldante nas fôrmas somente deverá 
ocorrer em área coberta, com piso impermeabilizado, do-
tado de sistema de contenção física;

d) Possuir cópia das licenças ambientais das empresas que 
fornecem cimento, brita, areia e saibro, dentre outras ma-
térias-primas, mantendo no empreendimento os compro-
vantes de destinação para fins de fiscalização e controle do 
órgão ambiental;

e) Não é permitida a utilização de Óleo Lubrificante Usado 
e/ou Contaminado (OLUC) como agente desmoldante.

Art. 10º. O requerimento da Licença Ambiental Simplifica-
da deverá ser formalizado com os seguintes documentos:

I. Formulário de requerimento devidamente preenchido e 
assinado/rubricado em todas as folhas, conforme modelo 
constante no ANEXO II;

II. Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE) 
devidamente preenchido (devendo todos campos serem 
preenchidos e no caso de não preenchimento deverá ser 
justificado no anexo, específico para cada atividade (in-
cluindo a terraplenagem, se necessária), conforme mode-
los disponibilizados no sitio eletrônico do SEMMA, assina-
dos/rubricados em todas as folhas.

III. Termo(s) de Responsabilidade Ambiental (TRA) devi-
damente preenchido(s) e com assinaturas reconhecidas 
em cartório, conforme os modelos constantes nos ANE-
XOS III, os quais devem estar de acordo com a atividade 
desenvolvida;

IV. Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do pro-
fissional habilitado responsável pelas informações forneci-
das no RCE e pela elaboração e/ou adaptação dos projetos 
referentes ao controle ambiental do empreendimento, in-
cluindo os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Planos de Contingência e Emergência, se couber.

V. Original ou cópia do comprovante de pagamento da taxa 
de licenciamento para Classe Simplificada, conforme Lei 
Municipal n° 2.213/2017;

VI. Certidão Negativa de Débito junto a Dívida Ativa do 
Município;

VII. Original e Cópia do documento de identidade e do Ca-
dastro de Pessoa Física do representante legal que assinar 
o requerimento. Se for por procuração, deverá ser apre-
sentada original e cópia, da procuração;

VIII. No caso de Pessoa Jurídica:

a) Original e Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ);

b) Cópia do Contrato Social e última alteração contratual 
ou documentação equivalente em casos específicos de ou-
tros atos constitutivos;

IX. Manifestação da concessionária local de saneamento 
quanto à viabilidade de atendimento ao empreendimento 
quanto ao abastecimento de água e à coleta, tratamento e 
disposição final de efluentes;

X. Se aplicável, cópia da certidão de dispensa, da porta-
ria de outorga ou do cadastro de uso de água subterrâ-
nea, caso realizem intervenções em recursos hídricos, tais 
como captação, barramento e lançamento, dentre outros 
legalmente previstos, conforme resoluções e instruções 
normativas vigentes;

XI. Para intervenção ou ocupação em Área de Preservação 
Permanente (APP), no casos previstos na Lei Federal n° 
12.651/2012, apresentar proposta de medida compensa-
tória, e comprovação de inexistência de alternativa loca-
cional;

XII. Para empreendimentos do Grupo IV do Anexo I desta 
Instrução, quando se tratar de regime de licenciamento ou 
de regime de extração, a regularidade perante o DNPM se 
dará através da apresentação da publicação no Diário Ofi-
cial da União do Registro de Licença ou do Registro de Ex-
tração; ou da Declaração ou oficio de Aptidão emitido pelo 
DNPM, para viabilidade da emissão do título minerário;

XIII. Para extração mineral, apresentar cópia autentica-
da do Acordo firmado com o proprietário do solo, na qual 
conste seu uso atual e uso futuro e a permissão para re-
cuperação de áreas degradadas no processo de extração 
mineral;

§1º. Os modelos dos documentos previstos nos Incisos I, 
II, III estarão disponibilizados pela SEMMA em seu no sitio 
eletrônico.

§2º. Não serão formalizados os requerimentos de licen-
ciamento simplificado que não estejam acompanhados 
dos documentos elencados neste artigo, ou que estejam 
acompanhados de formulários ou documentos desatuali-
zados ou omissos quanto à informações obrigatórias.

§3º. Caso o responsável técnico que assine o Termo de 
Responsabilidade Ambiental não seja o mesmo a elaborar 
os projetos ou planos adotados ou a promover sua execu-
ção, deverá ser também ser apresentada ART referente à 
elaboração e/ou à execução dos mesmos.

Art. 11º. A responsabilidade pela não observância de qual-
quer das recomendações elencadas nos planos e nos pro-
jetos incidirá sobre o empreendedor e seu representante 
legal.

Art. 12º. Não caberá o licenciamento simplificado para os 
seguintes casos:
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I. Ampliação de atividades sujeitas ao licenciamento sim-
plificado, cujo porte total exceda o limite estabelecido nes-
ta Instrução Normativa. Nestes casos, o empreendimento 
deverá migrar para o licenciamento ordinário, enquadran-
do-se na Classe referente ao porte final;

II. Quando não atendido qualquer dos critérios e controles, 
gerais e específicos, fixados nesta Instrução;

III. Segmentação de uma mesma atividade em unidades 
menores, com fins de enquadrá-la, no conjunto, nos crité-
rios do licenciamento simplificado;

IV. Quando existirem atividades interdependentes numa 
mesma área em que uma das atividades seja passível de 
licenciamento ambiental ordinário, o empreendimento de-
verá ser contemplado em outras modalidades de licenças 
ambientais previstas no Decreto Municipal n° 459/2017.

V. Licenciamento de mais de uma frente de lavra sob o 
mesmo registro do Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM). Neste caso, será permitida somente uma 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso para cada 
registro;

VI. Para a atividade de corte, aterro, terraplanagem e ou 
áreas de empréstimos quando se tratar de atividade meio 
para uma atividade sujeita ao licenciamento ordinário;

VII. Quando em unidades de conservação de proteção in-
tegral que não permitem propriedades particulares no seu 
interior ou em desrespeito ao zoneamento de unidades de 
conservação de uso sustentável.

Art. 13º. No caso de diversificação ou alteração do pro-
cesso produtivo do empreendimento, ou da atividade ob-
jeto de licenciamento simplificado, que altere a natureza 
da atividade que foi licenciada, deverá ser requerida nova 
licença ambiental, podendo esta também ser Simplificada 
caso se enquadre nos limites e critérios estabelecidos.

Art. 14º. Caso o empreendimento exerça mais de uma ati-
vidade enquadrada como simplificada, caberá o licencia-
mento de cada atividade em separado.

Art. 15º. Os empreendimentos que não atendam aos limi-
tes de porte e aos critérios gerais e específicos serão con-
templados com outras modalidades de licença ambiental 
previstas no Decreto Municipal n° 459/2017.

Parágrafo único. Os empreendimentos que, pelo porte, se 
enquadrariam na Classe Simplificada, mas que não aten-
dam aos critérios gerais e específicos serão enquadrados 
como Classe I, salvo nos casos em que se verifique erro 
na prestação de informações para o requerimento de licen-
ciamento, ocasião em que a SEMMA adotará as medidas 
administrativas cabíveis.

Art. 16º. As atividades com portes inferiores aos limites 
mínimos citados no Anexo I poderão ser dispensadas de 
licenciamento ambiental junto à SEMMA e serão conside-
radas em Instrução Normativa própria.

Art. 17º. A SEMMA poderá, caso julgue conveniente e 
através de parecer técnico consubstanciado, dadas as 
características da área ou do empreendimento, alterar o 
enquadramento e/ou o tipo de estudo ambiental reque-
rido, transferindo para o procedimento do licenciamento 
ordinário empreendimentos ou atividades que tenham sido 
enquadradas sob a aplicação desta Instrução.

Art. 18º. A SEMMA fará a conferência de toda a documen-
tação e poderá solicitar complementações se necessário, 
nos moldes definidos no Decreto Municipal que regula-
menta o licenciamento e demais normas pertinentes;

Art. 19º. Para análise dos procedimentos de licenciamento 
ambiental simplificado, aplica-se o prazo estabelecido no 
Decreto Municipal nº 459/2017.

Parágrafo único. A cada solicitação de complementação 
pela SEMMA, o prazo definido para a emissão da licença 
é paralisado, até que a pendência seja dada como “cum-
prida”.

Art. 20º. À SEMMA reserva-se o direito de realizar, a qual-
quer tempo, ações de fiscalização para verificação de aten-
dimento dos limites e das restrições fixadas nesta Instru-
ção e, em observando irregularidades, o responsável pela 
atividade, bem como o responsável técnico pelo licencia-
mento ambiental estarão sujeitos à aplicação das penali-
dades previstas em Lei.

Art. 21º. O órgão ambiental executor do licenciamento de-
verá manter equipe ou setor específico para acompanha-
mento, controle e fiscalização dos empreendimentos licen-
ciados por meio do Licenciamento Simplificado, a quem 
caberá:

I. A revisão, no mínimo bienal, da relação de atividades 
passíveis de licenciamento simplificado, bem como dos li-
mites e dos critérios aprovados nesta Instrução Normati-
va;

II. A realização de vistorias, visando à implantação de 
ações de controle e fiscalização.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui 
definidos será objeto de instauração de Processo Adminis-
trativo para apuração da responsabilidade da realização do 
ato contrário as normas instituídas.

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamenta-
dos por esta Instrução Normativa e as demais legislações 
pertinentes.
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Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento 
poderão ser obtidos junto à Coordenadoria de Controle In-
terno Municipal que, por sua vez, através de procedimen-
tos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, 
aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estrutura organizacional.

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua 
aprovação.

Afonso Cláudio, 13 de setembro de 2017.

SIMONI ALTAFIM LOPES 

Controladora Interno Municipal

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO

Auditora Pública Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA N° 003-2017 - VER-
SÃO 01 (6)

Publicação Nº 100703

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 003/2017

Versão: 01

Aprovação em: 13/09/2017.

Ato de aprovação: Decreto N° 486/2017

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Meio Am-
biente

I - FINALIDADE

Dispõe sobre a dispensa do licenciamento ambiental no 
âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente - SEMMA para atividades de impacto ambiental in-
significante.

II - ABRANGÊNCIA

Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta 
e Indireta do Município de Afonso Cláudio-ES.

III – CONCEITOS

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP: Áreas de 
grande importância ecológica, cobertas ou não por vege-
tação nativa, que têm como função preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiver-
sidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações humanas;

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimen-
to administrativo pelo qual a autoridade licenciadora isen-
ta determinada atividade da necessidade de obter a licen-
ça ambiental tendo em vista seu impacto ambiental não 
significativo;

IMPACTO AMBIENTAL LOCAL: é todo e qualquer impacto 
originado e restrito na área territorial do município;

TERRAPLENAGEM: conjunto de operações destinadas a 
conformar o terreno existente aos gabaritos projetados; 
sinonímia: terraplanagem;

CORTE: escavação no terreno natural para se alcançar os 
gabaritos projetados;

ATERRO: depósito de materiais para atendimento aos ga-
baritos projetados;

ÁREA DE EMPRÉSTIMO: área de escavações externas ao 
local da atividade principal para a obtenção de materiais 
destinados à complementação de volumes necessários 
para aterros;

ÁREA DE BOTA-FORA: área externa a terraplenagem utili-
zada para dispor materiais escavados nos cortes não apro-
veitados como aterro;

CARREADOR: vias localizadas no interior do imóvel rural 
para possibilitar o desenvolvimento das atividades agros-
silvopastoris;

EROSÃO: desgaste da superfície terrestre pela ação me-
cânica e química da água corrente, das intempéries ou de 
outros agentes geológicos.

TALUDE: Superfície inclinada que delimita um maciço ter-
roso ou rochoso;

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR

1. Resolução CONSEMA nº. 002, de 3 de novembro de 
2016, que define a tipologia das atividades ou empreen-
dimentos considerados de impacto ambiental local e dá 
outras providências;

2. Instrução Normativa IEMA nº. 013, de 07 de dezembro 
de 2016, que dispõe sobre a dispensa do licenciamento 
ambiental no âmbito de atuação do IEMA para atividades 
de impacto ambiental insignificante;

3. Decreto Estadual nº. 4039-R, de 07 de dezembro de 
2016, que dispõem sobre o Sistema de Licenciamento e 
Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do 
Meio Ambiente – SILCAP;

4. Decreto Municipal nº. 459, de 13 de Setembro de 2017, 
que regulamenta o licenciamento ambiental, a avaliação 
de impactos ambientais, o cadastro ambiental das ativi-
dades potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degrada-
doras e as normas do poder de polícia administrativa, em 
conformidade com a política municipal de meio ambiente, 
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nos termos da lei nº 2.203, de 28/03/2017 - Código Muni-
cipal de Meio Ambiente do município de Afonso Cláudio, e 
dá outras providências;

Considerando a necessidade de controle das atividades 
efetiva e potencialmente poluidoras no Município de Afon-
so Cláudio;

V – RESPONSABILIDADES

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instru-
ção Normativa, mantendo-a atualizada, orientando e su-
pervisionando sua aplicação;

II - Promover discussões técnicas, para definir as rotinas 
de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 
que devem ser objeto de alteração, atualização ou expan-
são.

III - Alertar a Unidade Central de Controle Interno sobre 
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de tra-
balho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, prin-
cipalmente, o aprimoramento dos procedimentos de con-
trole e o aumento da eficiência operacional;

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

V - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Nor-
mativa, em especial quanto aos procedimentos de controle 
e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.

Da Unidade Central de Controle Interno

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

II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sis-
tema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo 
a formatação de novas Instruções Normativas;

III - Organizar e manter atualizado o manual de proce-
dimentos, em meio documental e/ou em base de dados, 
de forma que contenha sempre a versão vigente de cada 
Instrução Normativa.

VI - PROCEDIMENTOS

Art. 1º. Estabelecer a relação de atividades passíveis de 
dispensa de licenciamento ambiental junto a SEMMA – Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Afonso Cláudio, 
devendo, em todo caso, adotar os controles ambientais 
necessários, as normas técnicas aplicáveis, e atender a 
legislação vigente.

§1º. O simples enquadramento da atividade nas definições 
de porte e atividade previstas nesta Instrução Normativa 
não a caracteriza como de baixo impacto ambiental nos 
termos da Lei Federal nº 12.651/2012.

§2º. A dispensa de licenciamento ambiental que trata 
esta Instrução Normativa refere-se, exclusivamente, aos 
aspectos ambientais da atividade passível de dispensa, 
não eximindo o seu titular da apresentação, aos órgãos 
competentes, de outros documentos legalmente exigíveis. 
Também não inibe ou restringe de qualquer forma a ação 
dos demais órgãos e instituições fiscalizadoras nem de-
sobriga a empresa da obtenção de autorizações, anuên-
cias, laudos, certidões, certificados, ou outros documentos 
previstos na legislação vigente, sendo de responsabilidade 
do empreendedor a adoção de qualquer providência neste 
sentido.

Art. 2º. As atividades passíveis de dispensa de licencia-
mento por meio desta Instrução Normativa estão relacio-
nadas no Anexo I.

§1º. A SEMMA poderá dispensar outras atividades que não 
estejam listadas no Anexo I desta Instrução Normativa, 
mediante análise de cada caso e justificativa técnica for-
mal, desde que não constem dentre as atividades sujeitas 
ao licenciamento ambiental.

§2º. Os casos mencionados no §1º deverão ser apresen-
tados na forma de Consulta Prévia Ambiental em que de-
verão constar todas as informações do empreendimento, 
conforme modelo disponibilizado no Anexo III.

§3º. Aos empreendimentos dispensados de licenciamento 
junto a SEMMA caberá a solicitação de Declaração de Dis-
pensa.

§4º. As Declarações de Dispensa poderão ser requeridas 
e obtidas mediante requerimento, através de Ofício, con-
tendo dados do interessado e da empresa, caso aplicável, 
endereço de correspondência e de exercício da atividade 
(com coordenadas UTM, Datum WGS84), descrição da ati-
vidade desenvolvida e declaração de ciência e atendimen-
to aos critérios, aos limites e as restrições fixadas pela 
presente Instrução, seguindo o modelo constante no Ane-
xo II desta Instrução Normativa.

§5º. A dispensa do licenciamento não permite ou regula-
riza, em nenhuma hipótese, a prática de atividades polui-
doras sem os devidos controles ambientais e a ocupação 
de Áreas de Preservação Permanente (APP) ou espaços 
territoriais especialmente protegidos segundo os preceitos 
legais.

§6º. Caso a SEMMA declare a necessidade, através de pa-
recer técnico consubstanciado, ou caso não sejam atendi-
dos os limites de porte fixados no Anexo I, será exigido o 
licenciamento ambiental das atividades mencionadas no 
caput deste artigo.

§7º. A dispensa do licenciamento para determinada ativi-
dade não exime o empreendedor da obrigação de licenciar 
as demais atividades desenvolvidas na mesma área que 
não estejam listadas no Anexo I desta Instrução Norma-
tiva.
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Art. 3º. A Declaração de Dispensa não isenta a obrigatorie-
dade do cumprimento dos seguintes critérios e Controles 
Ambientais Gerais mínimos:

I . Quanto à localização do empreendimento:

a) Respeitar as disposições legais pertinentes ao uso e ocu-
pação do solo, faixas de domínio e áreas não edificantes, 
além de possíveis restrições pertinentes a bens acautela-
dos localizados no entorno do empreendimento/atividade;

b) Não ocupar e/ou intervir em Áreas de Preservação Per-
manente (APP), conforme Lei Federal nº 12.651/2012, 
com exceção dos casos de utilidade pública, de interesse 
social ou de baixo impacto ambiental, previstos na referi-
da Lei, desde que devidamente comprovada a inexistência 
de alternativa locacional para desenvolvimento da ativida-
de pleiteada e quando atendidos aos requisitos previstos, 
sem desobrigação de execução de medida compensatória;

c) Respeitar as limitações de ocupação vigentes para áreas 
localizadas no interior ou no entorno de Unidades de Con-
servação (UC), inclusive em sua zona de amortecimento, 
obtendo previamente à intervenção, as anuências dos ges-
tores das unidades nos casos em que se exigir, observando 
as competências para o licenciamento conforme a modali-
dade de Unidade de Conservação.

d) Possuir aprovação municipal dos projetos executados 
ou a serem executados, caso seja exigível.

II . Quanto ao abastecimento de água e à geração de 
efluentes líquidos:

a) Possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de 
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hí-
dricos caso esteja previsto no empreendimento/atividade, 
captação, barramento, lançamento e outros usos, con-
forme Resoluções e Instruções Normativas vigentes. No 
caso de uso de água subterrânea, possuir Cadastro junto 
à Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) e/ou a 
Certidão de Outorga para o uso do recurso hídrico, caso 
aplicável;

b) Possuir sistema eficiente de tratamento de efluente lí-
quido, dimensionado e projetado para atender aos perío-
dos de maior demanda (vazão máxima), conforme legisla-
ção pertinente, observando a aplicabilidade da tecnologia 
utilizada para tratar o efluente gerado. A inexigibilidade 
desse sistema somente se dará no caso de direcionamento 
do efluente ao sistema público de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário e/ou para tratamento em estação coleti-
va, com a devida anuência da concessionária gestora e/
ou da empresa responsável pelo tratamento, com a decla-
ração de ciência das características do efluente recebido;

c) Não realizar lançamento/disposição de efluente bruto 
(sem tratamento) ou tratado no solo, não sendo permi-
tida ainda a utilização de fossas negras, fossas secas e a 
fertirrigação (técnica de destinação final e tratamento de 
efluentes com reuso agrícola de água e nutrientes por uma 
cultura) com o uso de efluente não tratado;

d) Não realizar lançamento de efluente bruto em rede de 
drenagem pluvial ou diretamente em corpos hídricos;

e) Realizar tratamento adequado dos efluentes oleosos, 
no mínimo, através de Sistemas Separadores de Água e 
Óleo (SSAO) devidamente dimensionados, sendo vedado 
o lançamento do efluente tratado por este sistema no solo;

f) Realizar o lançamento dos efluentes líquidos tratados 
em conformidade com as normas e legislações aplicáveis;

g) Em caso de utilização de poços tubulares estes deve-
rão atender as normas técnicas ABNT NBR 12.212/2006 e 
12.244/2006.

III. Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos:

a) Realizar gerenciamento de todos os resíduos sólidos 
urbanos e/ou industriais gerados no empreendimento, 
com adequado recolhimento, acondicionamento, armaze-
namento e destinação final por empresa(s) devidamente 
licenciada(s), mantendo no empreendimento, os compro-
vantes de destinação desses resíduos para fins de fiscali-
zação e controle do órgão ambiental;

b) No caso de geração de resíduos da construção civil, o 
gerenciamento deverá estar em consonância com a Reso-
lução CONAMA n° 307/2002, ou norma que vier a suceder;

c) Quando a destinação dos resíduos sólidos for “venda 
para terceiros”, “doação” ou “reciclagem”, possuir certifi-
cados ou declarações que contenham identificação do re-
cebedor (CNPJ/CPF e nome completo) e comprovem o lo-
cal para onde foram destinados, além de informação sobre 
o tipo de resíduo e da quantidade;

d) O armazenamento dos resíduos sólidos gerados no em-
preendimento devem estar em conformidade com as nor-
mas técnicas aplicáveis.

d.1) O armazenamento de resíduos Classe I, deve ocorrer 
em conformidade com o estabelecido na NBR 12235, ou 
norma que vier a suceder.

d.2) O armazenamento de resíduos Classe II (A e B), 
deve ocorrer em conformidade com o estabelecido na NBR 
11174, ou norma que vier a suceder,

d.3) Preencher e manter em arquivo, nas dependências da 
empresa para consulta do SEMMA sempre que necessário, 
os registros de movimentação de resíduos e de armazena-
mento, em conformidade com os Anexos A e B das normas 
referidas nos itens d.1 e d.2.

IV. Quanto à movimentação de terra:

a) Para instalação/implantação de qualquer atividade lis-
tada no Anexo I desta Instrução Normativa, não ultrapas-
sar os limites previstos para a atividade de terraplenagem 
(corte e/ou aterro) e atender aos critérios específicos para 
terraplenagem. Caso se preveja a realização de obras de 
terraplenagem acima do porte máximo estabelecido, de-
verá ser obtido o licenciamento ambiental para realização 
desta atividade.

b) A área a ser intervinda deve estar relacionada exclusi-
vamente com a atividade objeto de Dispensa do Licencia-
mento Ambiental.

c) Deve ser desenvolvida com segurança, promovendo-se 
o controle da erosão e não incorrendo em risco de inter-
ferência no regime de escoamento das águas nas áreas 
adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carrea-
mento de sedimentos para corpos d’água.

V. Quanto ao desmonte de rochas não vinculado à ativida-
de de mineração:

a) Não comercializar o material resultante do desmonte;
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b) O uso do material proveniente do desmonte deve estar 
restrito ao próprio local ou ser destinado à atividade dispen-
sada de licenciamento. Caso não haja uso, o material deve-
rá ser destinado para área de bota-fora devidamente licen-
ciada ou utilizado comprovadamente em obras públicas;

c) Não utilizar explosivos em área urbana;

d) Possuir controle de ruídos e materiais particulados;

e) Manter a estabilidade do entorno da rocha a ser des-
montada;

f) Possuir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 
profissional habilitado para execução da atividade;

g) Não suprimir vegetação nativa em qualquer estágio de 
regeneração.

VI. Quanto aos aspectos hidrológicos:

a) Não gerar ou potencializar efeitos de enchentes, inun-
dações ou alagamentos, seja por lançamento de efluentes 
ou pela localização do empreendimento.

VII. Quanto às emissões atmosféricas:

a) No caso de atividades que envolvam queima de com-
bustíveis ou manuseio de equipamentos que gerem ruídos 
e/ou emissões atmosféricas (inclusive poeira), mesmo que 
apenas no período de implantação do empreendimento, 
deverá ser evitado incômodo à vizinhança, devendo as ati-
vidades se restringir ao período diurno. Se necessário o 
funcionamento noturno, deverão ser atendidos os limites 
aceitáveis estabelecidos em normatização específica e/ou 
o que determinar o Código de Postura Municipal ou equiva-
lente, devendo possuir autorização do município para tal;

b) No caso de realizar atividades que gerem ruídos (ma-
nuseio de equipamentos, entre outros), atender ainda ao 
que ditam as Resoluções CONAMA n° 001/1990, 382/2006 
e a ABNT NBR 10.151/1987, ou a legislação municipal para 
poluição sonora;

c) No caso de realizar atividades que emitam materiais 
particulados, possuir sistema eficiente de controle/con-
tenção de emissões atmosféricas (poeira), devidamente 
dimensionados e com tecnologia adequada ao poluente 
gerado, ressalvados os casos específicos em que esta exi-
gência é dispensada.

VIII. Quanto aos aspectos florestais (Fauna e Flora):

a) Em caso de necessidade de supressão/intervenção ve-
getal, possuir autorização do Instituto de Defesa Agrope-
cuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF;

b) Não suprimir vegetação em estágio médio e avança-
do de regeneração da vegetação nativa de Mata Atlânti-
ca, incluindo as fitofisionomias naturalmente não florestais 
como restinga, campos rupestres e brejos;

c) Não causar impacto negativo sobre espécies da flora e 
da fauna silvestres constantes em listas oficiais de espé-
cies ameaçadas de extinção;

IX. Quanto à manipulação e/ou ao armazenamento de 
produtos químicos e/ou perigosos

a) Realizar adequado armazenamento dos produtos quími-
cos dispostos no empreendimento, levando em considera-
ção suas incompatibilidades químicas;

b) No caso de uso de produtos perigosos, como óleos, gra-
xas, tintas, solventes e outros, somente realizar sua ma-
nipulação em área coberta e com piso impermeabilizado, 
dotada de sistema de contenção. A bacia de contenção 
deve ter capacidade suficiente para conter, no mínimo, 
10% do volume total dos recipientes ou o volume do maior 
recipiente armazenado, qualquer que seja seu tamanho, 
devendo ser considerado o maior volume estimado, entre 
as duas alternativas possíveis;

c) Não deve ser realizado armazenamento de tanques de 
líquidos inflamáveis não combustíveis no empreendimen-
to, como CM30, emulsão asfáltica e semelhantes.

X. Quanto às unidades de abastecimento e armazenamen-
to de líquidos inflamáveis e combustíveis:

a) Caso existam tanques de combustível, como atividade 
de apoio, no empreendimento, estes deverão ser aéreos 
e com capacidade total de armazenagem de até 15.000 
(quinze mil) litros, conforme §4º, art. 1º da Resolução 
CONAMA nº 273/2000, dotados de cobertura e bacia de 
contenção, além dos demais mecanismos de controle e 
segurança estabelecidos nas normas técnicas ABNT NBR 
15.461/2007 e 17.505/2006, ou norma que vier a suce-
der. Caso se preveja a realização da atividade de posto de 
abastecimento de combustíveis, com capacidade de arma-
zenagem superior a 15.000 L, deverá ser obtido o licencia-
mento ambiental para realização desta atividade.

b) Caso haja bomba de abastecimento, esta deverá estar 
sobre piso impermeabilizado e dotado de canaletas late-
rais direcionadas a um Sistema de Contenção ou a um 
Sistema Separador de Água e Óleo devidamente dimensio-
nado. Toda a área de abastecimento dos veículos também 
deverá atender a este critério;

c) Independente da tancagem e das unidades existentes, 
o empreendimento deve seguir rigorosamente as normas 
aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar, especialmente 
a Parte 3 - Locais de abastecimento de combustíveis - da 
Norma Técnica n° 18/2010 - Líquidos e gases combustí-
veis e inflamáveis, ou norma que vier a suceder.

XI. Quanto ao armazenamento de gás liquefeito de petró-
leo (GLP):

a) Esta instrução refere-se ao armazenamento de gás li-
quefeito de petróleo (GLP) em recipientes transportáveis 
com massa líquida de até 13 kg de GLP;

b) O armazenamento de recipientes de GLP deve obedecer 
aos critérios estabelecidas na ABNT NBR 15.514/2007, ou 
norma que vier a suceder, em especial aos limites para ar-
mazenamento em pilhas, tamanhos de lotes, largura do(s) 
corredor(es) de circulação, distâncias mínimas de segu-
rança, formas de delimitação da área e de acessos, placas 
de identificação, restrição e controle a veículos transpor-
tadores de recipientes de GLP e outros veículos de apoio, 
bem como sistema de combate a incêndio e critérios de 
construção de paredes resistentes ao fogo;

c) Os recipientes transportáveis de GLP devem ser ar-
mazenados sobre piso plano e nivelado, concretado ou 
pavimentado, em local ventilado, não sendo permitida a 
armazenagem de outros materiais na área de armazena-
mento dos recipientes transportáveis de GLP, excetuan-
do-se aqueles exigidos pela legislação vigente, tais como: 
balança, material para teste de vazamento, extintor(es) e 
placa(s);
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d) As operações de carga e descarga devem ser realizadas 
com cuidado, evitando-se que esses recipientes sejam jo-
gados contra o solo ou a plataforma elevada, para que não 
sejam danificados.

XI. Demais exigências:

a) Não pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e/ou dispor material radioativo, em qualquer 
estágio, nem utilizar energia nuclear em qualquer de suas 
formas e aplicações;

b) Para os casos de existência ou utilização de fonte ra-
dioativa (de origem não nuclear) no processo de produ-
ção e/ou na atividade exercida, possuir licenciamento e/
ou declaração de isenção emitida pela Comissão Nacional 
de Energia Nuclear - CNEN;

c) Possuir e manter atualizada certidão de vistoria de cor-
po de bombeiros, quando couber;

d) No caso de utilizar madeira como combustível, ou seus 
subprodutos, obter e manter atualizado registro de consu-
midor, processador e comerciante de produtos e subpro-
dutos florestais, expedido pelo IDAF, conforme estabeleci-
do no Decreto Estadual n° 4.124-N/1997;

e) No caso de possuir tanque de armazenamento de amô-
nia, dispor de Plano de Contingência e Emergência preven-
do ações em caso de vazamentos;

f) Não realizar resfriamento com gás freon ou semelhante;

g) Obter insumos somente de empresas devidamente li-
cenciadas ou que possuam Declaração de Dispensa emiti-
da pelo órgão ambiental competente;

h) Não realizar atividades de armazenamento de combus-
tível em volume superior ao fixado nesta Instrução;

i) Os empregados que estejam envolvidos com as ativida-
des a serem executadas deverão, naquilo que diz respeito 
às suas atividades em específico, ter pleno conhecimento 
da Declaração de Dispensa e dos critérios e controles a 
serem atendidos;

j) Manter uma cópia da Declaração de Dispensa e dos cri-
térios e controles a serem atendidos no empreendimento, 
em local visível, em todo o período em que a atividade 
estiver sendo executada, para consulta e apresentação às 
equipes de fiscalização;

k) Atender integralmente às Instruções Normativas edita-
das pelo órgão ambiental, no que tange à atividade objeto 
da dispensa.

Art. 4º. Os requerentes estão obrigados a atender aos se-
guintes critérios e controles ambientais específicos:

I. Para atividades de uso e manejo de fauna silvestres ma-
míferos de pequeno porte, aves e répteis de pequeno e 
médio porte aplicam-se as seguintes observações:

a) As categorias de criação de fauna em cativeiro as quais 
se refere esta Instrução Normativa são definidas pela 
Instrução Normativa IBAMA n° 007/2015 até que sejam 
criadas normativas estaduais e municipais especificas que 
tratam do assunto;

b) A atividade não deve ocorrer em perímetro urbano, sal-
vo nos casos de criação amadorista de passeriformes e 
outros animais de pequeno porte, até o limite de 10 (dez) 
animais, e quando possuir Anuência Municipal declaran-
do explicitamente que a atividade não possui restrição em 
relação ao zoneamento do solo urbano, mencionando in-
clusive ciência do porte e das características do empreen-
dimento;

c) Os resíduos orgânicos não poderão ser dispostos ina-
dequadamente sobre o solo atendendo a normatização vi-
gente para o tema.

d) Obter, antes de solicitar a Dispensa de Licenciamen-
to, a Autorização Prévia de Manejo de Fauna Silvestre, no 
Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre - SisFau-
na, disponível no sítio eletrônico do IBAMA - http://www.
ibama.gov.br.

e) Obter, antes da realização de qualquer construção e 
funcionamento, as demais autorizações de Manejo de Fau-
na Silvestre para a criação, junto ao IEMA;

f) Manter o criadouro nas melhores condições de higiene 
segurança para o(s) animal(is), atendendo a normatização 
vigente para o tema.

g) Entende-se por: mamíferos de pequeno porte cuja mas-
sa corporal média da espécie do adulto seja de até 05 
Kg (cinco quilogramas); mamíferos de médio porte cuja 
massa corporal média do adulto da espécie esteja entre 05 
Kg (cinco quilogramas) e 50 Kg (cinquenta quilogramas); 
mamíferos de grande porte cuja massa corporal média do 
adulto da espécie seja superior a 50 Kg (cinquenta quilo-
gramas);

h) Entende-se por: aves de pequeno porte cuja massa 
corporal média do adulto da espécie seja de até 0,5 Kg 
(meio quilograma); aves de médio porte cuja massa cor-
poral média do adulto da espécie esteja entre 0,5 Kg (meio 
quilograma) e 5,0 Kg (cinco quilogramas); aves de grande 
porte cuja massa corporal média do adulto da espécie seja 
superior a 5,0 Kg (cinco quilogramas);

i) Entende-se por répteis de pequeno porte cuja massa 
corporal média do adulto da espécie seja: Ordem Testu-
dines (tartarugas, cágados e jabutis) até 10 Kg (dez qui-
logramas); Subordem Lacertilia (lagartos) até 01 Kg (um 
quilograma); Subordem Serpentes (cobras) até 02 Kg 
(dois quilogramas);

j) Entende-se por répteis de médio porte cuja massa cor-
poral média do adulto da espécie seja: Ordem Testudines 
(tartarugas, cágados e jabutis) entre 10 Kg (dez quilo-
gramas) e 100 Kg (cem quilogramas); Subordem Lacer-
tilia (lagartos) entre 01 Kg (um quilograma) e 10 Kg (dez 
quilogramas); Subordem Serpentes (cobras) entre 02 Kg 
(dois quilogramas) e 10 Kg (dez quilogramas);

k) Entende-se por répteis de grande porte cuja massa cor-
poral média do adulto da espécie seja: Ordem Testudines 
(tartarugas, cágados e jabutis) maior que 100 Kg (cem 
quilogramas); Subordem Lacertilia (lagartos) maior que 
10 Kg (dez quilogramas); Subordem Serpentes (cobras) 
maior que 10 Kg (dez quilogramas);



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 124

l) Para os casos de Mantenedouros, Comerciantes de ani-
mais vivos da fauna silvestre e Comerciantes de partes 
produtos e subprodutos da fauna silvestre poderá ser soli-
citado licenciamento ambiental, se verificado significativo 
potencial de impacto ambiental durante o processo de Au-
torização de Manejo de Fauna Silvestre.

II. Para atividades de construção de condomínios verticais, 
conjuntos habitacionais, residências (moradias unifamilia-
res) e unidades habitacionais populares:

a) Não poderão ser ocupadas áreas alagadas e/ou alagáveis 
e/ou que apresentem alguma condição geológica que ofe-
reça risco aos moradores (deslizamento de barrancos e/ou 
rochas, riscos de erosão, fraturas em rochas entre outros);

b) A ocupação somente poderá se dar em área urbana, 
de expansão urbana ou de urbanização específica, assim 
definidas pelo Plano Diretor Municipal ou aprovadas por Lei 
Municipal, que possuam, no mínimo, os seguintes equipa-
mentos de infraestrutura urbana:

b.1) Malha viária com sistema de escoamento e/ou canali-
zação de águas pluviais;

b.2) Rede pública de abastecimento de água potável;

b.3) Sistema público de coleta e tratamento de esgoto sa-
nitário;

b.4) Distribuição de energia elétrica e iluminação pública;

c. Caso esteja prevista a implantação de unidades comer-
ciais nos condomínios verticais, deverá ser observada a 
necessidade de licenciamento ambiental das atividades a 
serem instaladas nestas unidades;

d. Exclusivamente para condomínios verticais a infraestru-
tura urbana poderá ser instalada concomitantemente aos 
prédios, mas a ocupação só poderá se dar após conclusão 
da infraestrutura mínima exigida, conforme previsto na 
alínea b) do item II, deste artigo;

e. O interessado deverá possuir antes de dar início às obras:

e.1) Anuência da concessionária local de saneamento 
quanto à viabilidade de atendimento ao empreendimento 
quanto ao abastecimento de água e à coleta, tratamento e 
disposição final de efluentes;

f) Caso esteja prevista a ocupação em área com declivi-
dade igual ou superior a 30% (trinta por cento), deverão 
ser atendidas as diretrizes e as exigências específicas defi-
nidas pelo Plano Diretor Municipal ou legislação específica 
referente ao uso e ocupação do solo;

g) Não poderão ser ocupados terrenos aterrados com ma-
terial nocivo à saúde pública.

III. Para atividades de terraplenagem (corte e/ou aterro):

a) Deve ser desenvolvida com segurança, promovendo-se 
o controle da erosão e não incorrendo em risco de inter-
ferência no regime de escoamento das águas nas áreas 
adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carrea-
mento de sedimentos para corpos d’água;

b) Recuperar a área após a realização da obra, promoven-
do a recomposição topográfica do terreno, revegetação de 
todo o solo exposto, recuperação de taludes e instalação 
de estruturas de drenagem (quando necessárias);

c) Os taludes devem dispor de sistema de drenagem e 
cobertura vegetal adequados, bem como ter assegurada 
sua estabilidade;

IV. No caso de transporte de cargas inertes gerais (não pe-
rigosos) e que não apresentem riscos ao meio ambiente:

a) O transporte deverá ser feito em veículo adequado e 
devidamente protegido, preferencialmente lonado, evitan-
do-se a dispersão de particulados;

b) No caso da atividade de limpeza e/ou manutenção dos 
veículos transportadores ser exercida pela própria empre-
sa, possuir e manter atualizada a Licença Ambiental para 
a realização do serviço;

c) Para o transporte de produtos não perigosos, mas com 
potencial para causar danos ambientais, poderá ser exigi-
do o licenciamento ambiental.

V. Em caso de clínicas odontológicas, médicas e veteriná-
rias:

a) Possuir Registro na Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA);

b) Fazer gestão adequada dos resíduos gerados, através 
de empresas devidamente licenciadas para coleta, trans-
porte e destinação final, especialmente no que tange aos 
resíduos de serviços de saúde e demais resíduos perigo-
sos;

VI. Em caso de Clínicas radiológicas e serviços de Diagnós-
tico por Imagem, o empreendimento deverá:

a) Adotar as Diretrizes de Proteção Radiológica em Radio-
diagnóstico estabelecidas na Portaria SVS/MS Nº 453/98, 
ou norma que vier a suceder;

b) Adotar os procedimentos de descomissionamento, 
orientados pela Vigilância Sanitária, dos equipamentos 
que geram energia ionizante, que não estiverem em uso 
ou que estiverem desativados, principalmente os proce-
dimentos de controle ambiental de gerenciamento e de 
destinação final desses resíduos.

VII. Em caso de pesquisas ou levantamentos geológicos:

a) Não envolver a exploração (obtenção de proveito econô-
mico dos recursos minerais) do bem mineral a ser pesqui-
sado, quando utilizadas técnicas de sondagem, trincheiras 
ou de amostragem (corpos de prova) para ensaios tecno-
lógicos, vinculada a Alvará de Pesquisa vigente outorgado 
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

VIII. Em caso de prestação de serviço:

a) A geração de poluentes (efluentes líquidos, resíduos só-
lidos e/ou emissões atmosféricas) deverá estar contem-
plada no licenciamento da empresa contratante do serviço 
a ser realizado;

b) A dispensa desta atividade não se estende à sede da 
empresa prestadora de serviço, devendo o prestador de 
serviço se atentar quanto à necessidade de licenciamento 
ambiental especifico à sua atividade, caso aplicável.

Art. 5º. As atividades dispensadas do licenciamento ambien-
tal por força desta Instrução Normativa deverão, obrigato-
riamente, atender aos critérios elencados nos art. 3º e 4º.
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Parágrafo único. A constatação do não atendimento do 
caput deste artigo ensejará suspensão ou anulação da 
Declaração de Dispensa, estando sujeito à aplicação das 
penalidades previstas em Lei, como multa e embargo/in-
terdição, dependendo da infração constatada.

Art. 6º. A SEMMA não realizará vistoria técnica prévia vi-
sando à validação das Declarações de Dispensa, sendo o 
requerente o único responsável pelas informações presta-
das para obtenção da mesma.

Parágrafo único. A SEMMA reserva-se o direito de realizar, 
a qualquer tempo, ações de fiscalização para verificação 
de atendimento dos limites e das restrições fixadas nes-
ta Instrução Normativa e, constatadas irregularidades, os 
responsáveis estarão sujeitos à aplicação das penalidades 
previstas em Lei.

Art. 7º. A dispensa da atividade fim não torna dispensadas 
as atividades de Terraplenagem (corte e/ou aterro) e de 
Áreas de Empréstimo e/ou Bota- fora, bem como as ativi-
dades de apoio à atividade fim, quando estas também não 
se enquadrarem nos critérios e nos limites fixados nesta 
Instrução Normativa.

Art. 8º. Não caberá a dispensa do licenciamento ambiental 
para os seguintes casos:

I. Ampliação de atividades dispensadas de licenciamento, 
cujo porte total exceda o limite estabelecido nesta Instru-
ção Normativa. Nestes casos, o empreendimento deverá 
migrar para o licenciamento simplificado ou ordinário, en-
quadrando-se na Classe referente ao porte final;

II. Segmentação de uma mesma atividade em unidades 
menores, com fins de torná-la, no conjunto, dispensada 
de licenciamento;

III. Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento que de-
pendam diretamente de outra(s) existente(s) ou realiza-
da(s) na mesma área, mas que não seja(m) enquadrada(s) 
como dispensada(s) de licenciamento, o empreendimento, 
no conjunto, deverá ser contemplado em outras modalida-
des de licenças ambientais previstas no Decreto Municipal 
nº. 459/2017. Isso não se aplicará, no entanto, nos casos 
em que a atividade principal já esteja devidamente licen-
ciada junto ao órgão ambiental. Neste caso, a dispensa 
ficará vinculada ao processo de licenciamento principal, 
devendo ser requerida através dele, sendo que as ativi-
dades serão tratadas de forma conjunta no momento da 
renovação do licenciamento da atividade principal.

Art. 9º. No caso de diversificação ou alteração do processo 
produtivo do empreendimento/atividade que importe em 
alteração das características iniciais deverá ser requerida 
nova dispensa.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui 
definidos será objeto de instauração de Processo Adminis-
trativo para apuração da responsabilidade da realização do 
ato contrário as normas instituídas.

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamenta-
dos por esta Instrução Normativa e as demais legislações 
pertinentes.

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento 
poderão ser obtidos junto à Coordenadoria de Controle In-
terno Municipal que, por sua vez, através de procedimen-
tos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, 
aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estrutura organizacional.

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua 
aprovação.

Afonso Cláudio, 13 de setembro de 2017.

SIMONI ALTAFIM LOPES 

Controladora Interno Municipal

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO

Auditora Pública Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA N° 003-2017 - VER-
SÃO 01 (7)

Publicação Nº 100704

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMA Nº 003/2017

Versão: 01

Aprovação em: 13/09/2017.

Ato de aprovação: Decreto N° 486/2017

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Meio Am-
biente

I - FINALIDADE

Dispõe sobre a dispensa do licenciamento ambiental no 
âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente - SEMMA para atividades de impacto ambiental in-
significante.

II - ABRANGÊNCIA

Esta Instrução Normativa abrange a Administração Direta 
e Indireta do Município de Afonso Cláudio-ES.

III – CONCEITOS

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP: Áreas de 
grande importância ecológica, cobertas ou não por vege-
tação nativa, que têm como função preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiver-
sidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações humanas;
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DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimen-
to administrativo pelo qual a autoridade licenciadora isen-
ta determinada atividade da necessidade de obter a licen-
ça ambiental tendo em vista seu impacto ambiental não 
significativo;

IMPACTO AMBIENTAL LOCAL: é todo e qualquer impacto 
originado e restrito na área territorial do município;

TERRAPLENAGEM: conjunto de operações destinadas a 
conformar o terreno existente aos gabaritos projetados; 
sinonímia: terraplanagem;

CORTE: escavação no terreno natural para se alcançar os 
gabaritos projetados;

ATERRO: depósito de materiais para atendimento aos ga-
baritos projetados;

ÁREA DE EMPRÉSTIMO: área de escavações externas ao 
local da atividade principal para a obtenção de materiais 
destinados à complementação de volumes necessários 
para aterros;

ÁREA DE BOTA-FORA: área externa a terraplenagem utili-
zada para dispor materiais escavados nos cortes não apro-
veitados como aterro;

CARREADOR: vias localizadas no interior do imóvel rural 
para possibilitar o desenvolvimento das atividades agros-
silvopastoris;

EROSÃO: desgaste da superfície terrestre pela ação me-
cânica e química da água corrente, das intempéries ou de 
outros agentes geológicos.

TALUDE: Superfície inclinada que delimita um maciço ter-
roso ou rochoso;

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR

1. Resolução CONSEMA nº. 002, de 3 de novembro de 
2016, que define a tipologia das atividades ou empreen-
dimentos considerados de impacto ambiental local e dá 
outras providências;

2. Instrução Normativa IEMA nº. 013, de 07 de dezembro 
de 2016, que dispõe sobre a dispensa do licenciamento 
ambiental no âmbito de atuação do IEMA para atividades 
de impacto ambiental insignificante;

3. Decreto Estadual nº. 4039-R, de 07 de dezembro de 
2016, que dispõem sobre o Sistema de Licenciamento e 
Controle das Atividades Poluidoras ou Degradadoras do 
Meio Ambiente – SILCAP;

4. Decreto Municipal nº. 459, de 24 de Agosto de 2017, 
que regulamenta o licenciamento ambiental, a avaliação de 
impactos ambientais, o cadastro ambiental das atividades 

potencial ou efetivamente poluidoras e/ou degradadoras e 
as normas do poder de polícia administrativa, em confor-
midade com a política municipal de meio ambiente, nos 
termos da lei nº 2.203, de 28/03/2017 - Código Municipal 
de Meio Ambiente do município de Afonso Cláudio, e dá 
outras providências;

Considerando a necessidade de controle das atividades 
efetiva e potencialmente poluidoras no Município de Afon-
so Cláudio;

V – RESPONSABILIDADES

Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instru-
ção Normativa, mantendo-a atualizada, orientando e su-
pervisionando sua aplicação;

II - Promover discussões técnicas, para definir as rotinas 
de trabalho e os respectivos procedimentos de controle 
que devem ser objeto de alteração, atualização ou expan-
são.

III - Alertar a Unidade Central de Controle Interno sobre 
alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de tra-
balho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, prin-
cipalmente, o aprimoramento dos procedimentos de con-
trole e o aumento da eficiência operacional;

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

V - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Nor-
mativa, em especial quanto aos procedimentos de controle 
e quanto à padronização dos procedimentos na geração de 
documentos, dados e informações.

Da Unidade Central de Controle Interno

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

II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a efi-
cácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sis-
tema administrativo, propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo 
a formatação de novas Instruções Normativas;

III - Organizar e manter atualizado o manual de proce-
dimentos, em meio documental e/ou em base de dados, 
de forma que contenha sempre a versão vigente de cada 
Instrução Normativa.

VI - PROCEDIMENTOS

Art. 1º. Estabelecer a relação de atividades passíveis de 
dispensa de licenciamento ambiental junto a SEMMA – Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente de Afonso Cláudio, 
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devendo, em todo caso, adotar os controles ambientais 
necessários, as normas técnicas aplicáveis, e atender a 
legislação vigente.

§1º. O simples enquadramento da atividade nas definições 
de porte e atividade previstas nesta Instrução Normativa 
não a caracteriza como de baixo impacto ambiental nos 
termos da Lei Federal nº 12.651/2012.

§2º. A dispensa de licenciamento ambiental que trata 
esta Instrução Normativa refere-se, exclusivamente, aos 
aspectos ambientais da atividade passível de dispensa, 
não eximindo o seu titular da apresentação, aos órgãos 
competentes, de outros documentos legalmente exigíveis. 
Também não inibe ou restringe de qualquer forma a ação 
dos demais órgãos e instituições fiscalizadoras nem de-
sobriga a empresa da obtenção de autorizações, anuên-
cias, laudos, certidões, certificados, ou outros documentos 
previstos na legislação vigente, sendo de responsabilidade 
do empreendedor a adoção de qualquer providência neste 
sentido.

Art. 2º. As atividades passíveis de dispensa de licencia-
mento por meio desta Instrução Normativa estão relacio-
nadas no Anexo I.

§1º. A SEMMA poderá dispensar outras atividades que não 
estejam listadas no Anexo I desta Instrução Normativa, 
mediante análise de cada caso e justificativa técnica for-
mal, desde que não constem dentre as atividades sujeitas 
ao licenciamento ambiental.

§2º. Os casos mencionados no §1º deverão ser apresen-
tados na forma de Consulta Prévia Ambiental em que de-
verão constar todas as informações do empreendimento, 
conforme modelo disponibilizado no Anexo III.

§3º. Aos empreendimentos dispensados de licenciamento 
junto a SEMMA caberá a solicitação de Declaração de Dis-
pensa.

§4º. As Declarações de Dispensa poderão ser requeridas 
e obtidas mediante requerimento, através de Ofício, con-
tendo dados do interessado e da empresa, caso aplicável, 
endereço de correspondência e de exercício da atividade 
(com coordenadas UTM, Datum WGS84), descrição da ati-
vidade desenvolvida e declaração de ciência e atendimen-
to aos critérios, aos limites e as restrições fixadas pela 
presente Instrução, seguindo o modelo constante no Ane-
xo II desta Instrução Normativa.

§5º. A dispensa do licenciamento não permite ou regula-
riza, em nenhuma hipótese, a prática de atividades polui-
doras sem os devidos controles ambientais e a ocupação 
de Áreas de Preservação Permanente (APP) ou espaços 
territoriais especialmente protegidos segundo os preceitos 
legais.

§6º. Caso a SEMMA declare a necessidade, através de pa-
recer técnico consubstanciado, ou caso não sejam atendi-
dos os limites de porte fixados no Anexo I, será exigido o 
licenciamento ambiental das atividades mencionadas no 
caput deste artigo.

§7º. A dispensa do licenciamento para determinada ativi-
dade não exime o empreendedor da obrigação de licenciar 
as demais atividades desenvolvidas na mesma área que 
não estejam listadas no Anexo I desta Instrução Normativa.

Art. 3º. A Declaração de Dispensa não isenta a obrigatorie-
dade do cumprimento dos seguintes critérios e Controles 
Ambientais Gerais mínimos:

I . Quanto à localização do empreendimento:

a) Respeitar as disposições legais pertinentes ao uso e ocu-
pação do solo, faixas de domínio e áreas não edificantes, 
além de possíveis restrições pertinentes a bens acautela-
dos localizados no entorno do empreendimento/atividade;

b) Não ocupar e/ou intervir em Áreas de Preservação Per-
manente (APP), conforme Lei Federal nº 12.651/2012, 
com exceção dos casos de utilidade pública, de interesse 
social ou de baixo impacto ambiental, previstos na referi-
da Lei, desde que devidamente comprovada a inexistência 
de alternativa locacional para desenvolvimento da ativida-
de pleiteada e quando atendidos aos requisitos previstos, 
sem desobrigação de execução de medida compensatória;

c) Respeitar as limitações de ocupação vigentes para áreas 
localizadas no interior ou no entorno de Unidades de Con-
servação (UC), inclusive em sua zona de amortecimento, 
obtendo previamente à intervenção, as anuências dos ges-
tores das unidades nos casos em que se exigir, observando 
as competências para o licenciamento conforme a modali-
dade de Unidade de Conservação.

d) Possuir aprovação municipal dos projetos executados 
ou a serem executados, caso seja exigível.

II . Quanto ao abastecimento de água e à geração de 
efluentes líquidos:

a) Possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de 
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hí-
dricos caso esteja previsto no empreendimento/atividade, 
captação, barramento, lançamento e outros usos, con-
forme Resoluções e Instruções Normativas vigentes. No 
caso de uso de água subterrânea, possuir Cadastro junto 
à Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) e/ou a 
Certidão de Outorga para o uso do recurso hídrico, caso 
aplicável;

b) Possuir sistema eficiente de tratamento de efluente lí-
quido, dimensionado e projetado para atender aos perío-
dos de maior demanda (vazão máxima), conforme legisla-
ção pertinente, observando a aplicabilidade da tecnologia 
utilizada para tratar o efluente gerado. A inexigibilidade 
desse sistema somente se dará no caso de direcionamento 
do efluente ao sistema público de coleta e tratamento de 
esgoto sanitário e/ou para tratamento em estação coleti-
va, com a devida anuência da concessionária gestora e/
ou da empresa responsável pelo tratamento, com a decla-
ração de ciência das características do efluente recebido;

c) Não realizar lançamento/disposição de efluente bruto 
(sem tratamento) ou tratado no solo, não sendo permi-
tida ainda a utilização de fossas negras, fossas secas e a 
fertirrigação (técnica de destinação final e tratamento de 
efluentes com reuso agrícola de água e nutrientes por uma 
cultura) com o uso de efluente não tratado;
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d) Não realizar lançamento de efluente bruto em rede de 
drenagem pluvial ou diretamente em corpos hídricos;

e) Realizar tratamento adequado dos efluentes oleosos, 
no mínimo, através de Sistemas Separadores de Água e 
Óleo (SSAO) devidamente dimensionados, sendo vedado 
o lançamento do efluente tratado por este sistema no solo;

f) Realizar o lançamento dos efluentes líquidos tratados 
em conformidade com as normas e legislações aplicáveis;

g) Em caso de utilização de poços tubulares estes deve-
rão atender as normas técnicas ABNT NBR 12.212/2006 e 
12.244/2006.

III. Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos:

a) Realizar gerenciamento de todos os resíduos sólidos 
urbanos e/ou industriais gerados no empreendimento, 
com adequado recolhimento, acondicionamento, armaze-
namento e destinação final por empresa(s) devidamente 
licenciada(s), mantendo no empreendimento, os compro-
vantes de destinação desses resíduos para fins de fiscali-
zação e controle do órgão ambiental;

b) No caso de geração de resíduos da construção civil, o 
gerenciamento deverá estar em consonância com a Reso-
lução CONAMA n° 307/2002, ou norma que vier a suceder;

c) Quando a destinação dos resíduos sólidos for “venda 
para terceiros”, “doação” ou “reciclagem”, possuir certifi-
cados ou declarações que contenham identificação do re-
cebedor (CNPJ/CPF e nome completo) e comprovem o lo-
cal para onde foram destinados, além de informação sobre 
o tipo de resíduo e da quantidade;

d) O armazenamento dos resíduos sólidos gerados no em-
preendimento devem estar em conformidade com as nor-
mas técnicas aplicáveis.

d.1) O armazenamento de resíduos Classe I, deve ocorrer 
em conformidade com o estabelecido na NBR 12235, ou 
norma que vier a suceder.

d.2) O armazenamento de resíduos Classe II (A e B), 
deve ocorrer em conformidade com o estabelecido na NBR 
11174, ou norma que vier a suceder,

d.3) Preencher e manter em arquivo, nas dependências da 
empresa para consulta do SEMMA sempre que necessário, 
os registros de movimentação de resíduos e de armazena-
mento, em conformidade com os Anexos A e B das normas 
referidas nos itens d.1 e d.2.

IV. Quanto à movimentação de terra:

a) Para instalação/implantação de qualquer atividade lis-
tada no Anexo I desta Instrução Normativa, não ultrapas-
sar os limites previstos para a atividade de terraplenagem 
(corte e/ou aterro) e atender aos critérios específicos para 
terraplenagem. Caso se preveja a realização de obras de 
terraplenagem acima do porte máximo estabelecido, de-
verá ser obtido o licenciamento ambiental para realização 
desta atividade.

b) A área a ser intervinda deve estar relacionada exclusi-
vamente com a atividade objeto de Dispensa do Licencia-
mento Ambiental.

c) Deve ser desenvolvida com segurança, promovendo-se 
o controle da erosão e não incorrendo em risco de inter-
ferência no regime de escoamento das águas nas áreas 
adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carrea-
mento de sedimentos para corpos d’água.

V. Quanto ao desmonte de rochas não vinculado à ativida-
de de mineração:

a) Não comercializar o material resultante do desmonte;

b) O uso do material proveniente do desmonte deve estar 
restrito ao próprio local ou ser destinado à atividade dis-
pensada de licenciamento. Caso não haja uso, o material 
deverá ser destinado para área de bota-fora devidamente 
licenciada ou utilizado comprovadamente em obras públi-
cas;

c) Não utilizar explosivos em área urbana;

d) Possuir controle de ruídos e materiais particulados;

e) Manter a estabilidade do entorno da rocha a ser des-
montada;

f) Possuir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 
profissional habilitado para execução da atividade;

g) Não suprimir vegetação nativa em qualquer estágio de 
regeneração.

VI. Quanto aos aspectos hidrológicos:

a) Não gerar ou potencializar efeitos de enchentes, inun-
dações ou alagamentos, seja por lançamento de efluentes 
ou pela localização do empreendimento.

VII. Quanto às emissões atmosféricas:

a) No caso de atividades que envolvam queima de com-
bustíveis ou manuseio de equipamentos que gerem ruídos 
e/ou emissões atmosféricas (inclusive poeira), mesmo que 
apenas no período de implantação do empreendimento, 
deverá ser evitado incômodo à vizinhança, devendo as ati-
vidades se restringir ao período diurno. Se necessário o 
funcionamento noturno, deverão ser atendidos os limites 
aceitáveis estabelecidos em normatização específica e/ou 
o que determinar o Código de Postura Municipal ou equiva-
lente, devendo possuir autorização do município para tal;

b) No caso de realizar atividades que gerem ruídos (ma-
nuseio de equipamentos, entre outros), atender ainda ao 
que ditam as Resoluções CONAMA n° 001/1990, 382/2006 
e a ABNT NBR 10.151/1987, ou a legislação municipal para 
poluição sonora;

c) No caso de realizar atividades que emitam materiais 
particulados, possuir sistema eficiente de controle/con-
tenção de emissões atmosféricas (poeira), devidamente 
dimensionados e com tecnologia adequada ao poluente 
gerado, ressalvados os casos específicos em que esta exi-
gência é dispensada.

VIII. Quanto aos aspectos florestais (Fauna e Flora):

a) Em caso de necessidade de supressão/intervenção ve-
getal, possuir autorização do Instituto de Defesa Agrope-
cuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF;

b) Não suprimir vegetação em estágio médio e avança-
do de regeneração da vegetação nativa de Mata Atlânti-
ca, incluindo as fitofisionomias naturalmente não florestais 
como restinga, campos rupestres e brejos;

c) Não causar impacto negativo sobre espécies da flora e 
da fauna silvestres constantes em listas oficiais de espé-
cies ameaçadas de extinção;

IX. Quanto à manipulação e/ou ao armazenamento de 
produtos químicos e/ou perigosos
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a) Realizar adequado armazenamento dos produtos quími-
cos dispostos no empreendimento, levando em considera-
ção suas incompatibilidades químicas;

b) No caso de uso de produtos perigosos, como óleos, gra-
xas, tintas, solventes e outros, somente realizar sua ma-
nipulação em área coberta e com piso impermeabilizado, 
dotada de sistema de contenção. A bacia de contenção 
deve ter capacidade suficiente para conter, no mínimo, 
10% do volume total dos recipientes ou o volume do maior 
recipiente armazenado, qualquer que seja seu tamanho, 
devendo ser considerado o maior volume estimado, entre 
as duas alternativas possíveis;

c) Não deve ser realizado armazenamento de tanques de 
líquidos inflamáveis não combustíveis no empreendimen-
to, como CM30, emulsão asfáltica e semelhantes.

X. Quanto às unidades de abastecimento e armazenamen-
to de líquidos inflamáveis e combustíveis:

a) Caso existam tanques de combustível, como atividade 
de apoio, no empreendimento, estes deverão ser aéreos 
e com capacidade total de armazenagem de até 15.000 
(quinze mil) litros, conforme §4º, art. 1º da Resolução 
CONAMA nº 273/2000, dotados de cobertura e bacia de 
contenção, além dos demais mecanismos de controle e 
segurança estabelecidos nas normas técnicas ABNT NBR 
15.461/2007 e 17.505/2006, ou norma que vier a suce-
der. Caso se preveja a realização da atividade de posto de 
abastecimento de combustíveis, com capacidade de arma-
zenagem superior a 15.000 L, deverá ser obtido o licencia-
mento ambiental para realização desta atividade.

b) Caso haja bomba de abastecimento, esta deverá estar 
sobre piso impermeabilizado e dotado de canaletas late-
rais direcionadas a um Sistema de Contenção ou a um 
Sistema Separador de Água e Óleo devidamente dimensio-
nado. Toda a área de abastecimento dos veículos também 
deverá atender a este critério;

c) Independente da tancagem e das unidades existentes, 
o empreendimento deve seguir rigorosamente as normas 
aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar, especialmente 
a Parte 3 - Locais de abastecimento de combustíveis - da 
Norma Técnica n° 18/2010 - Líquidos e gases combustí-
veis e inflamáveis, ou norma que vier a suceder.

XI. Quanto ao armazenamento de gás liquefeito de petró-
leo (GLP):

a) Esta instrução refere-se ao armazenamento de gás li-
quefeito de petróleo (GLP) em recipientes transportáveis 
com massa líquida de até 13 kg de GLP;

b) O armazenamento de recipientes de GLP deve obedecer 
aos critérios estabelecidas na ABNT NBR 15.514/2007, ou 
norma que vier a suceder, em especial aos limites para ar-
mazenamento em pilhas, tamanhos de lotes, largura do(s) 
corredor(es) de circulação, distâncias mínimas de segu-
rança, formas de delimitação da área e de acessos, placas 
de identificação, restrição e controle a veículos transpor-
tadores de recipientes de GLP e outros veículos de apoio, 
bem como sistema de combate a incêndio e critérios de 
construção de paredes resistentes ao fogo;

c) Os recipientes transportáveis de GLP devem ser ar-
mazenados sobre piso plano e nivelado, concretado ou 
pavimentado, em local ventilado, não sendo permitida a 
armazenagem de outros materiais na área de armazena-
mento dos recipientes transportáveis de GLP, excetuan-
do-se aqueles exigidos pela legislação vigente, tais como: 
balança, material para teste de vazamento, extintor(es) e 
placa(s);

d) As operações de carga e descarga devem ser realizadas 
com cuidado, evitando-se que esses recipientes sejam jo-
gados contra o solo ou a plataforma elevada, para que não 
sejam danificados.

XI. Demais exigências:

a) Não pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 
armazenar e/ou dispor material radioativo, em qualquer 
estágio, nem utilizar energia nuclear em qualquer de suas 
formas e aplicações;

b) Para os casos de existência ou utilização de fonte ra-
dioativa (de origem não nuclear) no processo de produ-
ção e/ou na atividade exercida, possuir licenciamento e/
ou declaração de isenção emitida pela Comissão Nacional 
de Energia Nuclear - CNEN;

c) Possuir e manter atualizada certidão de vistoria de cor-
po de bombeiros, quando couber;

d) No caso de utilizar madeira como combustível, ou seus 
subprodutos, obter e manter atualizado registro de consu-
midor, processador e comerciante de produtos e subpro-
dutos florestais, expedido pelo IDAF, conforme estabeleci-
do no Decreto Estadual n° 4.124-N/1997;

e) No caso de possuir tanque de armazenamento de amô-
nia, dispor de Plano de Contingência e Emergência preven-
do ações em caso de vazamentos;

f) Não realizar resfriamento com gás freon ou semelhante;

g) Obter insumos somente de empresas devidamente li-
cenciadas ou que possuam Declaração de Dispensa emiti-
da pelo órgão ambiental competente;

h) Não realizar atividades de armazenamento de combus-
tível em volume superior ao fixado nesta Instrução;

i) Os empregados que estejam envolvidos com as ativida-
des a serem executadas deverão, naquilo que diz respeito 
às suas atividades em específico, ter pleno conhecimento 
da Declaração de Dispensa e dos critérios e controles a 
serem atendidos;

j) Manter uma cópia da Declaração de Dispensa e dos cri-
térios e controles a serem atendidos no empreendimento, 
em local visível, em todo o período em que a atividade 
estiver sendo executada, para consulta e apresentação às 
equipes de fiscalização;

k) Atender integralmente às Instruções Normativas edita-
das pelo órgão ambiental, no que tange à atividade objeto 
da dispensa.

Art. 4º. Os requerentes estão obrigados a atender aos se-
guintes critérios e controles ambientais específicos:
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I. Para atividades de uso e manejo de fauna silvestres ma-
míferos de pequeno porte, aves e répteis de pequeno e 
médio porte aplicam-se as seguintes observações:

a) As categorias de criação de fauna em cativeiro as quais 
se refere esta Instrução Normativa são definidas pela 
Instrução Normativa IBAMA n° 007/2015 até que sejam 
criadas normativas estaduais e municipais especificas que 
tratam do assunto;

b) A atividade não deve ocorrer em perímetro urbano, sal-
vo nos casos de criação amadorista de passeriformes e 
outros animais de pequeno porte, até o limite de 10 (dez) 
animais, e quando possuir Anuência Municipal declaran-
do explicitamente que a atividade não possui restrição em 
relação ao zoneamento do solo urbano, mencionando in-
clusive ciência do porte e das características do empreen-
dimento;

c) Os resíduos orgânicos não poderão ser dispostos ina-
dequadamente sobre o solo atendendo a normatização vi-
gente para o tema.

d) Obter, antes de solicitar a Dispensa de Licenciamen-
to, a Autorização Prévia de Manejo de Fauna Silvestre, no 
Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre - SisFau-
na, disponível no sítio eletrônico do IBAMA - http://www.
ibama.gov.br.

e) Obter, antes da realização de qualquer construção e 
funcionamento, as demais autorizações de Manejo de Fau-
na Silvestre para a criação, junto ao IEMA;

f) Manter o criadouro nas melhores condições de higiene 
segurança para o(s) animal(is), atendendo a normatização 
vigente para o tema.

g) Entende-se por: mamíferos de pequeno porte cuja mas-
sa corporal média da espécie do adulto seja de até 05 
Kg (cinco quilogramas); mamíferos de médio porte cuja 
massa corporal média do adulto da espécie esteja entre 05 
Kg (cinco quilogramas) e 50 Kg (cinquenta quilogramas); 
mamíferos de grande porte cuja massa corporal média do 
adulto da espécie seja superior a 50 Kg (cinquenta quilo-
gramas);

h) Entende-se por: aves de pequeno porte cuja massa 
corporal média do adulto da espécie seja de até 0,5 Kg 
(meio quilograma); aves de médio porte cuja massa cor-
poral média do adulto da espécie esteja entre 0,5 Kg (meio 
quilograma) e 5,0 Kg (cinco quilogramas); aves de grande 
porte cuja massa corporal média do adulto da espécie seja 
superior a 5,0 Kg (cinco quilogramas);

i) Entende-se por répteis de pequeno porte cuja massa 
corporal média do adulto da espécie seja: Ordem Testu-
dines (tartarugas, cágados e jabutis) até 10 Kg (dez qui-
logramas); Subordem Lacertilia (lagartos) até 01 Kg (um 
quilograma); Subordem Serpentes (cobras) até 02 Kg 
(dois quilogramas);

j) Entende-se por répteis de médio porte cuja massa cor-
poral média do adulto da espécie seja: Ordem Testudines 
(tartarugas, cágados e jabutis) entre 10 Kg (dez quilo-
gramas) e 100 Kg (cem quilogramas); Subordem Lacer-
tilia (lagartos) entre 01 Kg (um quilograma) e 10 Kg (dez 
quilogramas); Subordem Serpentes (cobras) entre 02 Kg 
(dois quilogramas) e 10 Kg (dez quilogramas);

k) Entende-se por répteis de grande porte cuja massa cor-
poral média do adulto da espécie seja: Ordem Testudines 
(tartarugas, cágados e jabutis) maior que 100 Kg (cem 
quilogramas); Subordem Lacertilia (lagartos) maior que 
10 Kg (dez quilogramas); Subordem Serpentes (cobras) 
maior que 10 Kg (dez quilogramas);

l) Para os casos de Mantenedouros, Comerciantes de ani-
mais vivos da fauna silvestre e Comerciantes de partes 
produtos e subprodutos da fauna silvestre poderá ser soli-
citado licenciamento ambiental, se verificado significativo 
potencial de impacto ambiental durante o processo de Au-
torização de Manejo de Fauna Silvestre.

II. Para atividades de construção de condomínios verticais, 
conjuntos habitacionais, residências (moradias unifamilia-
res) e unidades habitacionais populares:

a) Não poderão ser ocupadas áreas alagadas e/ou alagá-
veis e/ou que apresentem alguma condição geológica que 
ofereça risco aos moradores (deslizamento de barrancos 
e/ou rochas, riscos de erosão, fraturas em rochas entre 
outros);

b) A ocupação somente poderá se dar em área urbana, 
de expansão urbana ou de urbanização específica, assim 
definidas pelo Plano Diretor Municipal ou aprovadas por Lei 
Municipal, que possuam, no mínimo, os seguintes equipa-
mentos de infraestrutura urbana:

b.1) Malha viária com sistema de escoamento e/ou canali-
zação de águas pluviais;

b.2) Rede pública de abastecimento de água potável;

b.3) Sistema público de coleta e tratamento de esgoto sa-
nitário;

b.4) Distribuição de energia elétrica e iluminação pública;

c. Caso esteja prevista a implantação de unidades comer-
ciais nos condomínios verticais, deverá ser observada a 
necessidade de licenciamento ambiental das atividades a 
serem instaladas nestas unidades;

d. Exclusivamente para condomínios verticais a infraestru-
tura urbana poderá ser instalada concomitantemente aos 
prédios, mas a ocupação só poderá se dar após conclusão 
da infraestrutura mínima exigida, conforme previsto na 
alínea b) do item II, deste artigo;

e. O interessado deverá possuir antes de dar início às 
obras:

e.1) Anuência da concessionária local de saneamento 
quanto à viabilidade de atendimento ao empreendimento 
quanto ao abastecimento de água e à coleta, tratamento e 
disposição final de efluentes;

f) Caso esteja prevista a ocupação em área com declivi-
dade igual ou superior a 30% (trinta por cento), deverão 
ser atendidas as diretrizes e as exigências específicas defi-
nidas pelo Plano Diretor Municipal ou legislação específica 
referente ao uso e ocupação do solo;

g) Não poderão ser ocupados terrenos aterrados com ma-
terial nocivo à saúde pública.

III. Para atividades de terraplenagem (corte e/ou aterro):
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a) Deve ser desenvolvida com segurança, promovendo-se 
o controle da erosão e não incorrendo em risco de inter-
ferência no regime de escoamento das águas nas áreas 
adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carrea-
mento de sedimentos para corpos d’água;

b) Recuperar a área após a realização da obra, promoven-
do a recomposição topográfica do terreno, revegetação de 
todo o solo exposto, recuperação de taludes e instalação 
de estruturas de drenagem (quando necessárias);

c) Os taludes devem dispor de sistema de drenagem e 
cobertura vegetal adequados, bem como ter assegurada 
sua estabilidade;

IV. No caso de transporte de cargas inertes gerais (não pe-
rigosos) e que não apresentem riscos ao meio ambiente:

a) O transporte deverá ser feito em veículo adequado e 
devidamente protegido, preferencialmente lonado, evitan-
do-se a dispersão de particulados;

b) No caso da atividade de limpeza e/ou manutenção dos 
veículos transportadores ser exercida pela própria empre-
sa, possuir e manter atualizada a Licença Ambiental para 
a realização do serviço;

c) Para o transporte de produtos não perigosos, mas com 
potencial para causar danos ambientais, poderá ser exigi-
do o licenciamento ambiental.

V. Em caso de clínicas odontológicas, médicas e veteriná-
rias:

a) Possuir Registro na Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA);

b) Fazer gestão adequada dos resíduos gerados, através 
de empresas devidamente licenciadas para coleta, trans-
porte e destinação final, especialmente no que tange aos 
resíduos de serviços de saúde e demais resíduos perigo-
sos;

VI. Em caso de Clínicas radiológicas e serviços de Diagnós-
tico por Imagem, o empreendimento deverá:

a) Adotar as Diretrizes de Proteção Radiológica em Radio-
diagnóstico estabelecidas na Portaria SVS/MS Nº 453/98, 
ou norma que vier a suceder;

b) Adotar os procedimentos de descomissionamento, 
orientados pela Vigilância Sanitária, dos equipamentos 
que geram energia ionizante, que não estiverem em uso 
ou que estiverem desativados, principalmente os proce-
dimentos de controle ambiental de gerenciamento e de 
destinação final desses resíduos.

VII. Em caso de pesquisas ou levantamentos geológicos:

a) Não envolver a exploração (obtenção de proveito econô-
mico dos recursos minerais) do bem mineral a ser pesqui-
sado, quando utilizadas técnicas de sondagem, trincheiras 
ou de amostragem (corpos de prova) para ensaios tecno-
lógicos, vinculada a Alvará de Pesquisa vigente outorgado 
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

VIII. Em caso de prestação de serviço:

a) A geração de poluentes (efluentes líquidos, resíduos só-
lidos e/ou emissões atmosféricas) deverá estar contem-
plada no licenciamento da empresa contratante do serviço 
a ser realizado;

b) A dispensa desta atividade não se estende à sede da 
empresa prestadora de serviço, devendo o prestador de 
serviço se atentar quanto à necessidade de licenciamento 
ambiental especifico à sua atividade, caso aplicável.

Art. 5º. As atividades dispensadas do licenciamento am-
biental por força desta Instrução Normativa deverão, obri-
gatoriamente, atender aos critérios elencados nos art. 3º 
e 4º.

Parágrafo único. A constatação do não atendimento do 
caput deste artigo ensejará suspensão ou anulação da 
Declaração de Dispensa, estando sujeito à aplicação das 
penalidades previstas em Lei, como multa e embargo/in-
terdição, dependendo da infração constatada.

Art. 6º. A SEMMA não realizará vistoria técnica prévia vi-
sando à validação das Declarações de Dispensa, sendo o 
requerente o único responsável pelas informações presta-
das para obtenção da mesma.

Parágrafo único. A SEMMA reserva-se o direito de realizar, 
a qualquer tempo, ações de fiscalização para verificação 
de atendimento dos limites e das restrições fixadas nes-
ta Instrução Normativa e, constatadas irregularidades, os 
responsáveis estarão sujeitos à aplicação das penalidades 
previstas em Lei.

Art. 7º. A dispensa da atividade fim não torna dispensadas 
as atividades de Terraplenagem (corte e/ou aterro) e de 
Áreas de Empréstimo e/ou Bota- fora, bem como as ativi-
dades de apoio à atividade fim, quando estas também não 
se enquadrarem nos critérios e nos limites fixados nesta 
Instrução Normativa.

Art. 8º. Não caberá a dispensa do licenciamento ambiental 
para os seguintes casos:

I. Ampliação de atividades dispensadas de licenciamento, 
cujo porte total exceda o limite estabelecido nesta Instru-
ção Normativa. Nestes casos, o empreendimento deverá 
migrar para o licenciamento simplificado ou ordinário, en-
quadrando-se na Classe referente ao porte final;

II. Segmentação de uma mesma atividade em unidades 
menores, com fins de torná-la, no conjunto, dispensada 
de licenciamento;

III. Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento que de-
pendam diretamente de outra(s) existente(s) ou realiza-
da(s) na mesma área, mas que não seja(m) enquadrada(s) 
como dispensada(s) de licenciamento, o empreendimento, 
no conjunto, deverá ser contemplado em outras modalida-
des de licenças ambientais previstas no Decreto Municipal 
nº. 459/2017. Isso não se aplicará, no entanto, nos casos 
em que a atividade principal já esteja devidamente licen-
ciada junto ao órgão ambiental. Neste caso, a dispensa 
ficará vinculada ao processo de licenciamento principal, 
devendo ser requerida através dele, sendo que as ativi-
dades serão tratadas de forma conjunta no momento da 
renovação do licenciamento da atividade principal.
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Art. 9º. No caso de diversificação ou alteração do processo 
produtivo do empreendimento/atividade que importe em 
alteração das características iniciais deverá ser requerida 
nova dispensa.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui 
definidos será objeto de instauração de Processo Adminis-
trativo para apuração da responsabilidade da realização do 
ato contrário as normas instituídas.

Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamenta-
dos por esta Instrução Normativa e as demais legislações 
pertinentes.

Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento 
poderão ser obtidos junto à Coordenadoria de Controle In-
terno Municipal que, por sua vez, através de procedimen-
tos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, 
aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das 
diversas unidades da estrutura organizacional.

Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua 
aprovação.

Afonso Cláudio, 13 de setembro de 2017.

SIMONI ALTAFIM LOPES 

Controladora Interno Municipal

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO

Auditora Pública Interno
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Alfredo Chaves

Prefeitura

CONTRATO N° 42/2017
Publicação Nº 100715

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES-ES.

Extrato do Contrato Nº 42/2017

Processo Adm. Nº 3438/2017

Pregão Presencial n° 46/2017

Contratante: Município De Alfredo Chaves – Através Do Fundo Municipal De Saúde

Contratado: CDR Brasil Comercial LTDA

Objeto: Aquisição de materiais para atender as estratégias de saúde da família.

Valor Total: R$ 1.813,0017.140,00

Dotação: 1120002.1030100192.117, 120001.1012200022.107

Elemento de Despesa: 33903000000

Ficha n° 033, 010

Vigência: 24/08/2018

Assinatura: 24/08/2017

Sandra Maria Calente Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

LEI 617
Publicação Nº 100803

LEI Nº 617/2017

EMENTA: Altera o §1º do artigo 1º da Lei Ordinária 591/2017.

O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, faz saber que o PODER LEGISLATIVO 
do Município de Alfredo Chaves aprovou e o CHEFE DO PODER EXECUTIVO, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o §1º do artigo 1º da Lei Ordinária nº 591/2017, passando a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º O abono salarial previsto no “caput” deste artigo será concedido nos meses de janeiro a dezembro do presente 
exercício.”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º de setembro de 2017.

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

Alfredo Chaves (ES), 21 de setembro de 2017.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE

PREFEITO MUNICIPAL
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Alto Rio Novo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL  Nº 
032/2017

Publicação Nº 100853

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017

O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES, através da Pregoei-
ra Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos 
possam se interessar, que fará realizar licitação na moda-
lidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a contratação 
de empresa especializada para a locação, instalação e ma-
nutenção de sanitários portáteis, destinados ao evento da 
Festa do Agricultor, que realizar-se-á nos dias 06, 07 e 08 
de outubro de 2017, no Parque de Exposições do Município 
de Alto Rio Novo - ES, promovido pela Secretaria Munici-
pal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, acordo com as 
especificações do Termo de Referência (Anexo I do edital).

Abertura dos envelopes das propostas e documenta-
ções dar-se-ão em sessão pública às 13h00min do dia 
04/10/2017.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na sede da Prefeitura Municipal de Alto 
Rio Novo – ES, à Rua Paulo Martins, Nº 266 – Santa Bárbara, 
ou ainda, pela internet no site www.altorionovo.es.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da 
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo - ES, sito à Rua Paulo 
Martins, Nº 266 – Santa Bárbara – Alto Rio Novo – ES ou 
pelo telefone nº (027) 3746-1744.

Alto Rio Novo – ES, 21 de Setembro de 2017.

VALÉRIA CRISTIANI BUZZATO

Pregoeira Oficial

PORTARIA N° 117/2017
Publicação Nº 100783

PORTARIA N° 117/2017

De 18 de Setembro de 2017

O Prefeito Municipal de Alto Rio Novo- Estado do Espirito 
Santo, no uso das atribuições legais , e etc.

RESOLVE:
Art. 1°) Designar os agentes e servidores públicos abaixo 
nomeados, para responderem com AUTORIDADE SANITÁ-
RIA do Município de Alto Rio Novo –ES.

01) ELQUIMINES MARQUES DA SILVA- Secretário Munici-
pal de Saúde

02) ALEXANDRA REGINA L. DA COSTA-Coordenadora de 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
03) FELIPE BENFICA BOREL- Fiscal Sanitário.
04) CLAUDINEI MARTINS DE OLIVEIRA- Fiscal Sanitário.
05) RONDINELE PRADO RODRIGUES- Farmacêutico
06) IZA MARIA MENEGUCCI STORK- Nutricionistadw

Art. 2°) Fica revogada a Portaria n°029/2016, de oito de 
Abril de 2016.

Art. 3°) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado 
do Espírito Santo, aos dezoito dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e dezessete.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL - Nº 029/2017
Publicação Nº 100852

RESULTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003300/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017

RESULTADO: Fora considerada vencedora do Pregão Pre-
sencial nº 029/2017, que trata da contratação de empresa 
especializada para a locação, instalação e manutenção de 
sanitários portáteis, bem como fechamento em lambril e 
disciplinador (separador de público), destinados ao evento 
da Festa do Agricultor, que realizar-se-á nos dias 06, 07 e 
08 de outubro de 2017, no Parque de Exposições do Muni-
cípio de Alto Rio Novo - ES, promovido pela Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, pois, atendeu 
todas as exigências editalícias, a seguinte empresa:

a) METRATON EQUIPAMENTOS DE SOM, EVENTOS E LO-
CAÇÕES EIRELI EPP – Lotes – 02 e 03, perfazendo o valor 
total global de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).

Informamos que o Lote 01 não fora adquirido neste cer-
tame.

Alto Rio Novo – ES, 21 de Setembro de 2017.

VALÉRIA CRISTIANI BUZZATO

Pregoeira Oficial
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Aracruz

Prefeitura

2ª PUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO - PROCESSOS 2.255/2017 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS (LEITE E COMPLEMENTO ALIMENTAR)

Publicação Nº 100739

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 33/2017

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 014/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.255/2017

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

SIGNATÁRIO DETENTOR: ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA JOSE DOS SANTOS LOPES, 121, DE CARLI, ARACRUZ, ES, CEP: 29.194-017.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(2ª publicação)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Leite e Complemento Alimentar) para atender aos beneficiários da assis-
tência, por meio de Atendimento Social e as crianças acolhidas na Casa de Acolhimento Provisório por um período de 12 
(doze) meses.

Número Lote: 06 Descrição LOTE 06
Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

1

MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 350G, 
SABOR MILHO, INSTANTÂNEO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM-
POSTO DE: FARINHA DE MILHO RICA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR, 
FOSFATO DISSÓDICO, CARBONATO DE CÁLCIO, VITAMINAS, MINERAIS E 
AROMATIZANTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E DE ACORDO 
COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES 
PARA ALIMENTOS (CNNPA).

UN NUTRIBOM 700 5,03

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 34/2017

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 014/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.255/2017

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

SIGNATÁRIO DETENTOR: DENTAL Z ROCHA LTDA

ENDEREÇO DO DETENTOR: AVN ESCADARIA MARIA ORTIZ, 47, CENTRO, VITÓRIA/ES – CEP. 29.015-130

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(2ª publicação)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Leite e Complemento Alimentar) para atender aos beneficiários da assis-
tência, por meio de Atendimento Social e as crianças acolhidas na Casa de Acolhimento Provisório por um período de 12 
(doze) meses.

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

1 LEITE EM PO, FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, EMBALAGEM C/ NO MIN 400G, 
PARA CRIANÇA DE 0 A 6 MESES UN DANONE 1.500 16,00

Número Lote: 02 Descrição LOTE 02
Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

1 LEITE EM PO, FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, EMBALAGEM C/ NO MIN 400G, 
PARA CRIANÇA DE 0 A 6 MESES UN DANONE 500 16,00

Número Lote: 03 Descrição LOTE 03
Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

2 LEITE EM PO, FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, EMBALAGEM C/ NO MIN 400G, 
PARA CRIANÇA A PARTIR DE 6 MESES UN DANONE 1.875 15,73
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RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 35/2017

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 014/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.255/2017

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

SIGNATÁRIO DETENTOR: J.C.P. DA SILVA COMERCIAL DESKART - ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: AVN ROLINHA 32 GALPÃO 02, BAIRRO SÃO CONRADO, CARIACICA/ES – CEP. 29.141-197

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(2ª publicação)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Leite e Complemento Alimentar) para atender aos beneficiários da assis-
tência, por meio de Atendimento Social e as crianças acolhidas na Casa de Acolhimento Provisório por um período de 12 
(doze) meses.

Número Lote: 04 Descrição LOTE 04

Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

1 LEITE EM PÓ, FORMULA IN FANTIL DE PARTIDA, EMBALAGEM C/ NO MIN 400G, 
PARA CRIANÇA A PARTIR DE 6 MESES UN MILUPA 2 625 17,56

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 36/2017

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 014/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.255/2017

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

SIGNATÁRIO DETENTOR: VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA JOAQUIM LYRA, 44, BARRA DO JUCU, VILA VELHA/ES – CEP. 29.125-050

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(2ª publicação)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Leite e Complemento Alimentar) para atender aos beneficiários da assis-
tência, por meio de Atendimento Social e as crianças acolhidas na Casa de Acolhimento Provisório por um período de 12 
(doze) meses.

Número Lote: 05 Descrição LOTE 05
Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

1

MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU, EMBALAGEM COM NO MINIMO 350G, 
SABOR ARROZ, INSTANTÂNEO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO INFANTIL 
COMPOSTO DE: FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, AMIDO, FOSFATO DISSÓDICO, 
CARBONATO DE CÁLCIO, VITAMINAS, MINERAIS E AROMATIZANTE, EMBALA-
GEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 
PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 
DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA)

UN NUTRIBOM 700 5,10

Número Lote: 07 Descrição LOTE 07
Item Material Un. Marca Quant. Preço Unitário

2

MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU, EMBALAGEM COM NO MINIMO 350G, SA-
BOR AVEIA, INSTANTÂNEO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO INFANTIL COMPOS-
TO DE: FARINHA DE AVEIA, AÇÚCAR, AMIDO, FOSFATO DISSÓDICO, CARBO-
NATO DE CÁLCIO, VITAMINAS, MINERAIS E AROMATIZANTE, EMBALAGEM COM 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE 
VALIDADE, PESO LIQUIDO E DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMIS-
SÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS (CNNPA)

UN NUTRIBOM 700 5,02

Aracruz, 21 de setembro de 2017

Rosilene Filipe dos Santos Matos

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 32.065, de 01/01/2017
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4ª  PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO -PROCESSO 11.005/2016 - FRALDAS DESCARTÁVEIS - SER-
RAMED

Publicação Nº 100733

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 26/2016

PREGÃO ELETRÔNICO nº 102/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.005/2016

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

SIGNATÁRIO DETENTOR: SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

ENDEREÇO DO DETENTOR: Rua João Gonçalves da Silva, 11, Loja B – Jardim Tropical – Serra – ES - CEP: 29162-011.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial.(4ª publicação)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis infantis para atender as crianças acolhidas na Casa de Acolhimento Provisório, 
unidade socioassistencial vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

Número Lote: 01 Descrição LOTE 01

Item Material Un. Marca Quant. Preço 
Unitário

1

FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAM P, EMBALAGEM C/ MIN 10 UNIDADES, 
COMPOSTO DE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLPA DE CELULOSE, FILME DE 
POLIPROPILENO NÃO-TECIDO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, ELÁSTICOS, FITAS 
ADESIVAS E ALOE VERA

UN CAPRICHO 250 4,86

Número Lote: 02 Descrição LOTE 02

Item Material Un. Marca Quant. Preço 
Unitário

2

FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAM M, EMBALAGEM C/ MIN 08 UNIDADES, 
COMPOSTO DE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLPA DE CELULOSE, FILME 
DE POLIETILENO NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, 
ELÁSTICOS, FITAS ADESIVAS E ALOE VERA

UN CAPRICHO 300 4,91

Número Lote: 03 Descrição LOTE 03

Item Material Un. Marca Quant. Preço 
Unitário

3

FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAM G, EMBALAGEM C/ MIN 07 UNIDADES, 
COMPOSTO DE POLÍMERO SUPERABSORVENTE, POLPA DE CELULOSE, FILME 
DE POLIETILENO NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, 
ELÁSTICOS, FITAS ADESIVAS E ALOE VERA

UN CAPRICHO 350 4,79

Valor Total: R$ 4.364,50 (quatro mil trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Aracruz, 21 de setembro de 2017

Rosilene Filipe dos Santos Matos

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 32.065, de 01/01/2017

AVISO DE ERRATA TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 212/2014 - SEMSU
Publicação Nº 100786

AVISO DE ERRATA

Com relação ao extrato do 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 212/2014 - PROCESSO nº 
9.218/2014, publicado no Diário dos Municípios (Publicação n° 100629 - Edição n° 851 de 21/09/2017).

ONDE SE LÊ: Data da assinatura: 30/06/2017 LEIA-SE: Data da assinatura: 08/08/2017.

Aracruz, 21 de Setembro de 2017

IVAN VICENTE PESTANA

Secretário de Suprimentos
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AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚ-
BLICO - PROCESSO Nº 9.120/2016

Publicação Nº 100854

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Trata-se de processo para realização de parceria, na for-
ma da Lei Federal nº 13.019/2014 (Marco Regulatório 
do Terceiro Setor), Lei Orçamentária Municipal nº 4.096, 
de 29 de Dezembro de 2016 e Lei Municipal Autorizativa 
nº 4.132, de 11 de Setembro de 2017, cujo objetivo é o 
apoio aos Órgãos de Segurança que atuam no Município 
de Aracruz – ES, a bem dos Munícipes que aqui residem. 
A referida parceria irá gerar o TERMO DE FOMENTO, com 
o CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA DE ARACRUZ 
– CISA, no valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil 
reais), sendo R$ 120.000 (Cento e vinte mil), para a Sede 
e R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) para Orla.

O processo foi encaminhado à Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, para análise e parecer sobre o procedimento a ser 
efetuado sobre a égide da Lei Federal 13.019/2014.

Em parecer fundamentado acostado aos autos, a Procu-
radoria opina no sentido de que é possível a elaboração 
do Termo de Fomento com a realização de Chamamento 
Público, sendo este, dispensável ou inexigível, o chama-
mento público na forma prevista no Art. 31, Inciso II, do 
Marco Regulatório, uma vez que, em lei autorizativa, já se 
identifique a entidade beneficiaria.

Ante o exposto, e considerando que destes autos consta, 
acolho e aprovo o parecer da Procuradoria Geral do Muni-
cípio e, por via de conseqüência, ratifico a inexigibilidade 
de chamamento público para que se proceda ao Termo de 
Fomento.

DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME: CONSELHO DE SEGURANÇA DE ARACRUZ

CNPJ nº: 01.899.003/0001-71

ENDEREÇO: AV. Venâncio Flores nº 1.160, Centro – Ara-
cruz-ES, CEP nº 29.190.010

TELEFONE: (27) 3256 – 0789 (27) 99932-5632

EMAIL: cisaaracruz@gmail.com

PRESIDENTE: Juscelino José dos Santos

IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto a 
cooperação financeira para execução de ações desenvol-
vidas pelo convenente, visando prioritariamente o apoio 
aos Órgãos de Segurança que atuam no Município de Ara-
cruz, implantação das políticas de prevenção à violência e 
redução da criminalidade, compreendendo as polícias Ci-
vil, Militar e Corpo de Bombeiros, conforme detalhamento 

constante do Plano de Trabalho acostados aos autos, parte 
integrante deste instrumento para todos os efeitos, inde-
pendente de transcrição.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Classificação Funcional – 06.181.0039.2.0112

Natureza da despesa – 3.3.90.41.00

Dotação- 952

Recurso – 1.000.0000

Descrição – Recurso do Tesouro

OBJETIVO DA PARCERIA

Apoio aos Órgãos de Segurança para implementação de 
políticas de prevenção a violência e redução da crimina-
lidade, incluindo recuperação de viaturas, aquisição de 
equipamentos e materiais, recuperação de instalações, 
apoio ao PROERD, e outras atividades constante do Plano 
de Trabalho.

JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE

Em parecer fundamentado acostado aos autos, a Procu-
radoria opina no sentido de que é possível a elaboração 
do Termo de Fomento com a realização de Chamamento 
Público, sendo este, dispensável ou inexigível, o chama-
mento público na forma prevista no Art. 31, Inciso II, do 
Marco Regulatório, uma vez que, em lei autorizativa, já se 
identifique a entidade beneficiaria.

Aracruz-ES, 20 de Setembro de 2017.

Luciano Forrechi

Secretários Municipal de Administração e RH.

Decreto nº 32.940, 03/07/2017

DECRETO Nº 33259
Publicação Nº 100860

DECRETO Nº 33.259, DE 20/09/2017.

EXONERA SERVIDORA DE CARGO EM COMISSÃO.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a Servidora TATIANA UBALDO SAN-
TÓRIO DE SOUZA, Matrícula 29581, do Cargo em Comis-
são de Gerente de Relações Públicas – Secretaria de Go-
verno do Município de Aracruz – SEGOV, Símbolo CC7, a 
partir de 20/09/2017.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Setembro de 2017.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 33260
Publicação Nº 100859

DECRETO Nº 33.260, DE 20/09/2017.

NOMEIA SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICI-
PAL DE POLÍTICA CULTURAL DE ARACRUZ – CMPCA – BIÊ-
NIO 2016/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
CONFERE O ART. 55, INCISO XIX, DA LEI ORGÂNICA MU-
NICIPAL, LEI N° 3.974, DE 25/09/2015 E LEI Nº. 4.033, 
DE 08/04/2016.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Senhora REGIANE KÁTIA SIRTO-
LI RIBEIRO, Matrícula 2855, para Secretária Executiva do 
Conselho Municipal de Política Cultural de Aracruz – CMP-
CA, Biênio 2016/2018, com base na Lei 3.974 25/09/2015, 
com as alterações na Lei 4.033, de 08/04/2016, conforme 
Of. Circular nº 002/17-CMPCA.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Setembro de 2017.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 14642
Publicação Nº 100858

PORTARIA Nº 14.642, DE 20/09/2017.

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A SERVIDORA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 
E, DE ACORDO COM O ART. 159 DA LEI Nº. 2.898 DE 
31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora ODETTE GUASTTI FAVALES-
SA, Matrícula nº 10926, que exerce o Cargo de Professor 
de Suporte Pedagógico, Nível II, Padrão “D”, 04 (quatro) 
anos de Licença Sem Vencimentos, de 18/09/2017 até 
16/09/2021, conforme Processo nº 9369/2017.

Art. 2º A Segurada Ativa, em licença sem vencimento ou 
sem ônus para a entidade empregadora, terá que recolher 
suas contribuições previdenciárias ao IPASMA, sob pena 
de não ser computado para efeito de aposentadoria o tem-
po de duração da respectiva licença.

Parágrafo único. Entende-se como contribuições, aquelas 
sob a responsabilidade da servidora, estabelecidas em Lei 
Municipal, para dar continuidade à formação do FUNPREV/
IPASMA, acrescida da parte patronal, que também deverá 
ser custeada pela servidora, por tratar-se de licença para 
assuntos particulares.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 18/09/2017.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Setembro de 2017.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA1237-17 SINDICÂNCIA MEMO.347-17
Publicação Nº 100775

PORTARIA Nº 1.237, DE 19/09/2017.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE-
CURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA-
CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a Comissão Permanente de Sindicân-
cia, nomeada pela Portaria nº 13.049, de 09/12/2014, 
a instauração de processo sindicante, para apurar os fa-
tos mencionados no Processo Administrativo número 
10.730/2017.

Art. 2º. A Comissão Permanente de Sindicância terá o pra-
zo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de noti-
ficação do servidor, para instaurar o processo, observando 
que o prazo para decisão não poderá exceder a 20 (vinte) 
dias da data do recebimento e efetivação da defesa, con-
forme art. 198, inciso V, da Lei 2.898 de 31/03/2006.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Aracruz, 19 de Setembro de 2017.

LUCIANO FORRECHI

Secretário de Administração e Recursos Humanos

Decreto nº 32.940 de 03/07/2017
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serviço autôNomo de Água e esgoto de araCruz

AVISO DE RESULTADO DE TP 001-2017
Publicação Nº 100771

AVISO DE RESULTADO DA TP 001/2017

O SAAE de Aracruz-ES, por intermédio da Comissão de 
Licitação, designada pela Portaria SAAE ARA 061/2017, 
torna público o RESULTADO da fase HABILITAÇÃO e CLAS-
SIFICAÇÃO.

HABILITADA E CLASSIFICADA:

E&L PRODUÇÕES DE SOFWARE LTDA –  
CNPJ.: 39.781.752/0001-72.

Victor Matheus Bonifácio Alves

Presidente da CPL do SAAE

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 036/ 
2017

Publicação Nº 100835

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 036/2017

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por 
intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE
-ARA 062/2017, torna público para o conhecimento dos in-
teressados, que realizará licitação, no dia e horário abaixo 
especificado. O Edital estará à disposição dos interessados 
nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.
br, sob nº [689305]. Maiores informações poderão ser ob-
tidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do 
e-mail: licitacao@saaeara.com.br

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

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE INVER-
SORES DE FREQUÊNCIA.

ABERTURA PROPOSTAS: 06/10/2017 às 13h30min

INICIO DA DISPUTA: 06/10/2017 às 14h00min

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

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS - Pregoeira

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 038/ 
2017

Publicação Nº 100780

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 038/2017

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por 
intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SA-
AE-ARA 062/2017, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará licitação, no dia e horário abai-
xo especificado EXCLUSIVAMENTE para às microempre-
sas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
individuais. O Edital estará à disposição dos interessados 
nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.
br, Sob nº [689974]. Maiores informações poderão ser ob-
tidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do 
e-mail: licitacao@saaeara.com.br

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

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE DIVER-
SOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

ABERTURA PROPOSTAS: 05/10/2017 às 13h30min

INICIO DA DISPUTA: 05/10/2017 às 14h00min

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

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS - Pregoeira

http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

EDITAL TP 003/2017
Publicação Nº 100804

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com endereço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro – Bom Jesus do Norte
-ES, torna público aos interessados que realizará, no dia e horário abaixo especificado a seguinte licitação:

TOMADA DE PREÇOS

N° 003/2017

Proc. 1.688/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E MURO COM GRADES E 
PORTÕES PARA CRECHE PROINFÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO.

ABERTURA: 10/10/2017

HORÁRIO: 14 HORAS.

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 17h, bem como no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), link “Licitações”. Outras informações 
através dos seguintes contatos: (28) 3562.1166 ou licitabjn@gmail.com.

Bom Jesus do Norte-ES, 21 de setembro de 2017.

Diego Pereira Rangel

Presidente da CPL

mailto:licitabjn@gmail.com
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Castelo

Prefeitura

CONTRATO 1.11059/2017
Publicação Nº 100718

CONTRATO No 1.11059/2017

REF. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017 - PMM

REF. PREGÃO Nº 004/2017 – PMM

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011059/2017 – PMC

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA - ME

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ES-
TRUTURA DE TENDAS, TABLADO E EQUIPES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA MUNICIPALIDADE, em atendimento à 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA, como gestora, e a SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 
como órgão participante, com a finalidade especificada no Anexo I desta Ata de Registro de Preços e Pregão Presencial 
0004/2017 juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas.

Lote Especificação Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Un. (R$)

09 Contratação de Equipe de Apoio Uniformizada Diária 06 122,85 737,10

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 30 (Trinta) Dias, contados do dia de sua publicação no órgão de im-
prensa oficial, vedada a sua prorrogação.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas inerentes a este contrato correrá á conta das respectivas dotações orçamen-
tárias.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0080021339200312.070 33903900000 0287 SEMTURC– 10000000 – Recursos Ordinários

Castelo – (ES), 21 de Setembro de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO 1.11328/2017
Publicação Nº 100772

CONTRATO No 1.11328/2017

Referente ao Pregão Presencial No 170/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: GIOVANI NICOLE VENTURIM ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a aquisição funilaria e pintura automotiva para conserto de todos os veícu-
los pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Castelo, incluso aqueles que serão futuramente adquiridos e incorpora-
dos, conforme especificações constantes no Anexo 02 do presente edital e Termo de Referência Anexo 09, tudo conforme 
processo administrativo nº 011328/2017, oriundo da Secretaria Municipal de Interior. A CONTRATADA será responsável 
pela execução total dos serviços aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE. Os preços a serem 
pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório e nele estão 
inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações sociais, seguros, fretes, mate-
rial, mão de obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à compra:
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Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. 
(R$) Vr. Total (R$)

03

Prestação de serviço de manutenção em funilaria e pintura automotiva para veículos (com 
capacidade de até 44 ocupantes). compreende a recuperação de partes móveis e fixas 
danificadas, objetivando as características originais do veículo com substituição de peças 
quando necessário.

Hr 39:00 39,00 1.521,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orça-
mentária do orçamento de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0070011236400202.197 33903900000 0125 SEME – 11990000 – Demais Rec. cuja Aplic. Esteja Vinc. A Função Educ.

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 1.521,00 (Um Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de publicação e 
encerramento em 31 de Dezembro de 2017;

Castelo-ES, 21 de Setembro de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

CONTRATO 1.11569/2017
Publicação Nº 100815

CONTRATO Nº 1.11569/2017

Referente a Processo Administrativo nº 011569/2017.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: CASTEMA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

OBJETO: Constitui objeto da presente a contratação de empresa especializada na área de construção civil, para execução 
dos serviços de construção de sala de repouso e fraldário na escola EMEF Nestor Gomes para atendimento de alunos com 
necessidades especiais, conforme planilha orçamentária, memória de cálculo, resumo, cronograma físico financeiro, resu-
mo BDI, memorial descritivo, projetos e Termo de Referência apresentados no processo administrativo nº 011569/2017, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços aos pre-
ços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura 
para o exercício de 2017.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0070091236100251.030 44905100000 0214 SEME – 11040000 – MDE

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 6.280,00 (Seis Mil, Duzentos e Oitenta Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigênciado contrato será de 90 (Noventa) Dias, iniciando-se na data de sua publicação.

Castelo-ES, 21 de Setembro de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO 15.923
Publicação Nº 100734

DECRETO Nº 15.932, DE 13 de setembro de 2017.

NOMEIA COMISSÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
– SEMSA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Castelo, e considerando o que consta no processo 
n° 005995 de 19 de maio de 2017, anexo processo n° 
006226 de 24 de maio de 2017;

DECRETA:

Art. 1º Fica designada uma Comissão Especial sob a presi-
dência de Maura Faitanin Cesconetti, para organizar, coor-
denar, executar e concluir os trabalhos necessários à apli-
cação de Processo Seletivo Simplificado, com objetivo de 
seleção de candidatos de diversos cargos em Designação 
Temporária (DT).

Parágrafo Único: A Comissão de que trata o caput será 
composta pelos seguintes membros:

I. Patricia vicentini barbosa

II. alexandre pin alves

III. Marli Cossete Laquini Schettino

IV. Luiz Antônio Fittipaldi Binda

V. Poliana Gussão de Andrade Pizeta

Art. 2º Os recursos para custeio de tais despesas deverão 
correr por dotação orçamentária específica.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

GABINETE DO PREFEITO, 13 de setembro de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

DECRETO 15.941
Publicação Nº 100735

DECRETO Nº 15.941, DE 20 de setembro DE 2017.

Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e sim-
plificado para as microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais nas compras 
públicas.

O Prefeito do Município de Castelo, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições legais, e, considerando a 
Lei Municipal nº 3.506 de 09 de outubro de 2014 e a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

DECRETA:

Art. 1º Nas contratações públicas municipais de bens, ser-
viços e obras, deverá ser concedido tratamento favore-
cido, diferenciado e simplificado para as microempresas, 
empresas de pequeno porte e microempreendedor indivi-
dual, nos termos deste Decreto, com o objetivo de:

I - promover o desenvolvimento econômico e social no 
âmbito local e regional;

II - ampliar a eficiência das políticas públicas; e

III - incentivar a inovação tecnológica.

§ 1º Para efeitos deste Decreto, considera-se:

I - âmbito local - limites geográficos do Município de Cas-
telo;

II - âmbito regional - limites geográficos da microrregião 
do Estado do Espírito Santo que o município pertence, con-
forme divisão administrativa constante na Lei Estadual nº 
9.768/2011;

Art. 2º Para a ampliação da participação das microempre-
sas e empresas de pequeno porte nas licitações, a Admi-
nistração pública municipal deverá:

I - instituir cadastro próprio, de acesso livre, para identi-
ficar as microempresas e empresas de pequeno porte se-
diadas local e regionalmente, juntamente com suas linhas 
de fornecimento, de modo a possibilitar a notificação das 
licitações e facilitar a formação de parcerias e as subcon-
tratações;

II - padronizar e divulgar as especificações dos bens, ser-
viços e obras a serem contratados, de modo a orientar as 
microempresas e empresas de pequeno porte para que 
adequem os seus processos produtivos;

III - na definição do objeto da contratação, não utilizar 
especificações que restrinjam, injustificadamente, a parti-
cipação das microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas local e regionalmente;

IV - considerar, na construção de itens, grupos ou lotes 
da licitação, a oferta local e regional dos bens e serviços a 
serem contratados; e

V - disponibilizar informações no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura municipal sobre regras para participação nas li-
citações, cadastramento, prazo e condições de pagamen-
to.

Art. 3º A Administração pública municipal deverá realizar 
processo licitatório destinado exclusivamente à participa-
ção de microempresas, empresas de pequeno porte e mi-
croempreendedores individuais nos itens de contratação 
cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 4º Nas licitações para contratação de serviços e obras, 
o município poderá estabelecer, nos instrumentos convo-
catórios, a exigência de subcontratação de microempresas 
ou empresas de pequeno porte, determinando:
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I - o percentual mínimo a ser subcontratado e o percentual 
máximo admitido, sendo vedada a sub-rogação completa 
ou da parcela principal da contratação;

II - que as microempresas e as empresas de pequeno por-
te a serem subcontratadas sejam indicadas e qualificadas 
pelos licitantes com a descrição dos bens e serviços a se-
rem fornecidos e seus respectivos valores;

III - que, no momento da habilitação e ao longo da vigên-
cia contratual, seja apresentada a documentação de regu-
laridade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se 
o prazo para regularização de cinco dias úteis, prorrogável 
por igual período;

IV - que a empresa contratada comprometa-se a substi-
tuir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na 
hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o per-
centual originalmente subcontratado até a sua execução 
total, notificando o município, sob pena de rescisão, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, ou, excepcionalmente, de-
monstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que 
ficará responsável pela execução da parcela originalmente 
subcontratada; e

V - que a empresa contratada responsabilize-se pela pa-
dronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento cen-
tralizado e pela qualidade da subcontratação.

§ 1º A exigência de subcontratação não será aplicável 
quando o licitante for:

I - microempresa ou empresa de pequeno porte;

II - consórcio composto em sua totalidade por microem-
presas e empresas de pequeno porte, respeitado o dispos-
to no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

III - consórcio composto parcialmente por microempresas 
ou empresas de pequeno porte com participação igual ou 
superior ao percentual exigido de subcontratação.

§ 2º Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas 
subcontratadas serão destinados diretamente às microem-
presas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

§ 3º São vedadas:

I - a exigência, no instrumento convocatório, de subcon-
tratação de empresas específicas;

II - a subcontratação das parcelas de maior relevância téc-
nica, assim definidas no instrumento convocatório;

III - a subcontratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte que estejam participando da licitação; e

IV - a subcontratação de microempresas ou empresas de 
pequeno porte que tenham um ou mais sócios em comum 
com a empresa contratante.

Art. 5º Nas licitações para a aquisição de bens de natureza 
divisível, a Administração pública municipal deverá esta-
belecer cota de até vinte e cinco por cento do objeto para 
a contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte.

§ 1º Os bens adquiridos na cota reservada não poderão 
exceder o limite de até 10% (dez por cento) do valor do 
bem adquirido na cota principal.

§ 2º O disposto neste artigo não impede a contratação 
das microempresas ou das empresas de pequeno porte na 
totalidade do objeto.

§ 3º O instrumento convocatório deverá prever que, na 
hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, 
esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal 
ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, 
desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota 
principal.

§ 4º Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a 
cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo 
menor preço.

§ 5º Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por 
entregas parceladas, o instrumento convocatório deverá 
prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas 
reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada 
for inadequada para atender as quantidades ou as condi-
ções do pedido, justificadamente.

§ 6º Não se aplica o benefício disposto neste artigo quando 
os itens da licitação possuírem valor estimado de até R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação 
da licitação exclusiva prevista no art. 3º.

Art. 6º Para aplicação dos benefícios previstos nos arts. 
3º a 5º:

I - será considerado, para efeitos dos limites de valor esta-
belecidos, cada item separadamente ou, nas licitações por 
preço global, o valor estimado para o grupo ou lote da lici-
tação, que poderá ser considerado como um único item; e

II - poderá ser concedida, justificadamente, prioridade de 
contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de dez 
por cento do melhor preço válido, nos seguintes termos:

a) aplica-se o disposto neste inciso nas situações em que 
as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento supe-
riores ao menor preço;

b) a microempresa e empresa de pequeno porte local que 
tenha apresentado a melhor proposta, dentro do percen-
tual especificado, será declarada vencedora da licitação, 
situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;

c) na hipótese da não contratação da microempresa ou 
da empresa de pequeno porte sediada no âmbito local, 
aplica-se, sucessivamente, o benefício para empresas se-
diadas no âmbito regional;

d) no caso de equivalência de valores apresentados por 
microempresas e empresas de pequeno porte, será reali-
zado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta;

e) nas licitações a que se refere o art. 5º, a prioridade será 
aplicada apenas na cota reservada para contratação ex-
clusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

f) nas licitações com exigência de subcontratação, a prio-
ridade de contratação prevista neste inciso somente será 
aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de 
pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um 
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consórcio ou uma sociedade de propósito específico for-
mada exclusivamente por microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente.

g) a aplicação do benefício previsto neste inciso, limitado a 
dez por cento, deverá ser motivada, nos termos dos arts. 
47 e 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

Art. 7º Os critérios de tratamento diferenciado e simplifi-
cado para as microempresas e empresas de pequeno por-
te deverão estar expressamente previstos no instrumento 
convocatório.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Castelo, ES, 20 de setembro de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.054
Publicação Nº 100736

PORTARIA Nº 4.054, DE 20 DE SETEMBRO De 2017.

Designa Servidora.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-
rito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso 
XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo, 
e considerando o que consta no processo nº 010450 de 18 
de agosto de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Esta Portaria visa obedecer ao que dispõe o art. 
85-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 para designar Agente de Desenvolvimento, observa-
das as especificidades locais.

Art. 2º. Designar a servidora municipal Anamélia Passos 
Pires Martins, Gerente de Relações Institucionais, matrícu-
la nº 12.448, para exercer a função de Agente de Desen-
volvimento Local neste Município.

Art. 3º. A função do Agente de Desenvolvimento carac-
teriza-se pelo exercício de articulação das ações públicas 
para a promoção do desenvolvimento local e territorial, 
mediante ações locais e comunitárias, individuais ou cole-
tivas, que visem o cumprimento das disposições e diretri-
zes contidas na política municipal de desenvolvimento, sob 
a supervisão do órgão gestor local.

§ 1º. O Agente de Desenvolvimento do desempenho das 
suas atribuições deverá auxiliar no processo de implemen-
tação e continuidade dos programas e projetos contidos 

na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e também 
desempenhar um papel de coordenação e continuidade 
das atividades para o desenvolvimento sustentável do Mu-
nicípio, juntamente com o poder público municipal e as 
lideranças do setor privado local.

§ 2º. O Agente de Desenvolvimento deverá preencher os 
seguintes requisitos:

I – residir na área da comunidade em que atuar;

II – haver concluído ou estar cursando, com aproveita-
mento, curso de qualificação básica para formação de 
Agente de Desenvolvimento;

III – haver concluído ensino fundamental.

§ 3º. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, juntamente com as entidades municipalistas 
e de apoio e representação empresarial, prestarão suporte 
aos referidos Agentes na forma de capacitação, estudos e 
pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio e infor-
mações e experiências.

Art. 4º. Das atribuições específicas do Agente de Desen-
volvimento local:

I – Articular ações públicas para o desenvolvimento e o 
cumprimento das diretrizes contidas na Lei Geral das Micro 
e Pequenas Empresas no município;

II – Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as 
prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas no Município;

III – Identificar as lideranças locais no setor público, pri-
vado e lideranças comunitárias que possam colaborar com 
o trabalho;

IV - Montar grupo de trabalho com principais representan-
tes de instituições públicas e privadas e dar a essa ativida-
de um caráter oficial;

V – Manter diálogo constante com o grupo de trabalho e 
com os empreendedores locais;

VI – Manter registro organizado de todas essas atividades;

VII – Auxiliar no cadastramento e engajamento dos em-
preendedores individuais;

VIII – Realizar outras ações não enumeradas no rol deste 
dispositivo e que sejam necessárias ao cumprimento dos 
objetivos da função.

Art. 5º. Esta Portaria é regida especial e especificamente 
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte e dá outras providências no 
que lhe for complementar.

Art. 6º. Estão automaticamente incluídas as demais fun-
ções e prerrogativas que Leis de ordem Federal, Estadual 
ou Municipal já existentes ou que sobrevivem a esta, con-
siderando-as parte desta normativa.
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Art. 7º. Esta portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação, sendo revogadas as disposições em contrário.

Castelo, ES, 20 de setembro de 2017

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

MAURÍCIO PASSABÃO

Secretário Municipal de Finanças

RESULTADO PP 096/2017
Publicação Nº 100719

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado 
da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº 096/17 :

- M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO MATRIZ ME no lote 1 no 
valor total de R$ 3.883,00 (três mil oitocentos e oitenta e 
três reais).

Castelo-ES, 21/09/2017.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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Colatina

Prefeitura

ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO Nº 226/2014.

Publicação Nº 100787

ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PRE-
ÇO UNITÁRIO Nº 227/2014.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: CONCRETEC CONSTRUÇÕES LTDA.

DO ADITAMENTO: O presente termo aditivo tem a fina-
lidade de SUPRIMIR do valor do contrato em epígrafe a 
importância de R$ 1.110,03 (mil cento e dez reais e três 
centavos) conforme justificativa e planilhas constantes no 
processo n°. 007040/2017.

DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO Nº 227/2014.

Publicação Nº 100729

ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PRE-
ÇO UNITÁRIO Nº 227/2014.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: CONCRETEC CONSTRUÇÕES LTDA.

DO ADITAMENTO: O presente termo aditivo tem a fina-
lidade de SUPRIMIR do valor do contrato em epígrafe a 
importância de R$ 1.110,03 (mil cento e dez reais e três 
centavos) conforme justificativa e planilhas constantes no 
processo n°. 007040/2017.

DATA DA ASSINATURA: 05 de maio de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO º 
003/2017

Publicação Nº 100742

ERRATA CONCURSO PÚBLICO nº 003/2017

Edital nº 001/2017

PUBLICAÇÃO RESUMIDA

A Prefeitura Municipal de Colatina (ES) informa que:

Onde se lê:

Os interessados poderão obter maiores informações a par-
tir do dia 04 de outubro de 2016 pelo e-mail concursoco-
latina@gualimp.com.br, ou pelos telefones (28) – 3553-
0291 e 98817-0291 nos dias úteis, em horário comercial, 
onde receberão as informações gerais do Concurso Públi-
co.

Leia-se:

Os interessados poderão obter maiores informações a par-
tir do dia 21 de setembro de 2017 pelo e-mail concurso-
colatina@gualimp.com.br, ou pelos telefones (28) – 3553-
0291 e 98817-0291 nos dias úteis, em horário comercial, 
onde receberão as informações gerais do Concurso Público.

Colatina - ES, 21 de setembro de 2017.

Sergio Meneguelli

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
051/2017

Publicação Nº 100789

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 051/2017

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA-ME.

OBJETO: formalização de Registro de Preços para aqui-
sição de mobiliários, destinados ao atendimento da de-
manda da Administração Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Administração, conforme processo adminis-
trativo nº 008499/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data 
posterior à de sua publicação no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

VALOR GLOBAL: R$113.067,00 (cento e treze mil sessenta 
e sete reais).

DATA DA ASSINATURA: 18 de setembro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
052/2017

Publicação Nº 100790

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 052/2017

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: COLMAQ – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
DE ESCRITÓRIO LTDA - MEE
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OBJETO: formalização de Registro de Preços para aqui-
sição de mobiliários, destinados ao atendimento da de-
manda da Administração Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Administração, conforme processo adminis-
trativo nº 008499/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data 
posterior à de sua publicação no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

VALOR GLOBAL: R$ 74.405,00 (setenta e quatro mil qua-
trocentos e cinco reais)

DATA DA ASSINATURA: 18 de setembro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
053/2017

Publicação Nº 100791

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 053/2017

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: PC MIX COMERCIO E REPRESENTAÇOES 
EIRELI EPP

OBJETO: formalização de Registro de Preços para aqui-
sição de mobiliários, destinados ao atendimento da de-
manda da Administração Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Administração, conforme processo adminis-
trativo nº 008499/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data 
posterior à de sua publicação no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

VALOR GLOBAL: R$ 78.951,50 (setenta e oito mil nove-
centos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 18 de setembro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
054/2017

Publicação Nº 100792

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 054/2017

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: POLI COMERCIAL EIRELI EPP.

OBJETO: formalização de Registro de Preços para aqui-
sição de mobiliários, destinados ao atendimento da de-
manda da Administração Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Administração, conforme processo adminis-
trativo nº 008499/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data 
posterior à de sua publicação no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

VALOR GLOBAL: R$ R$ 21.350,00 (vinte e um mil trezen-
tos e cinquenta reais).

DATA DA ASSINATURA: 18 de setembro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
055/2017

Publicação Nº 100794

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 055/2017

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI.

OBJETO: formalização de Registro de Preços para aqui-
sição de mobiliários, destinados ao atendimento da de-
manda da Administração Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Administração, conforme processo adminis-
trativo nº 008499/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data 
posterior à de sua publicação no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

VALOR GLOBAL: R$ 9.120,00 (nove mil e cento e vinte 
reais).

DATA DA ASSINATURA: 18 de setembro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
056/2017

Publicação Nº 100795

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 056/2017

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: WORKLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

OBJETO: formalização de Registro de Preços para aqui-
sição de mobiliários, destinados ao atendimento da de-
manda da Administração Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Administração, conforme processo adminis-
trativo nº 008499/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data 
posterior à de sua publicação no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

VALOR GLOBAL: R$ 60.292,10 (sessenta mil duzentos e 
noventa e dois reais e dez centavos).

DATA DA ASSINATURA: 18 de setembro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal
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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO Nº 000063/2017.
Publicação Nº 100777

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO nº 000063/2017.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: MERCEARIA GAROZI LTDA ME.

OBJETO: formalização de Registro de Preços para o forne-
cimento de açúcar, destinado as diversas Secretarias Mu-
nicipais, através da Secretaria Municipal de Administração, 
cujos quantitativos estimados e especificações encontram-
se detalhados no Anexo I do presente edital.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência desta Ata de 
Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data 
posterior à de sua publicação.

VALOR GLOBAL: R$ 4.108,00 (quatro mil cento e oito re-
ais)

DATA DA ASSINATURA: 20 setembro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 
044/2017

Publicação Nº 100741

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 
44/2017

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL nº. 
044/2017.

Objeto: formalização de Registro de Preços para a aquisi-
ção de medicamentos.

Empresas vencedoras:

AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA no lote 216 
no valor total de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais);

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA nos lotes 
197, 204, 205, 206, 214, 215, 227 e 235 no valor total de 
R$ 238.050,00 (duzentos e trinta e oito mil e cinquenta 
reais);

COSTA CAMARGO COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA 
nos lotes 200, 217 e 231 no valor total de R$ 193.500,00 
(cento e noventa e três mil e quinhentos reais);

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA nos lotes 196, 201, 213, 218, 225, 229 e 230 no va-
lor total de R$ 159.712,50 (cento e cinquenta e nove mil, 
setecentos e doze reais e cinquenta centavos);

DROGAFONTE LTDA nos lotes 199, 211, 220 e 224 no valor 
total de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais);

FLAVIA GENELHU PENNA - ME nos lotes 1, 3, 6, 7, 10, 15, 
18, 19, 20, 29, 40, 41, 48, 51, 69, 77, 90, 93, 96, 97, 98, 
99, 101, 104, 107, 116, 120, 125, 128, 129, 139, 185, 
190 e 192 no valor total de R$ 250.255,60 (duzentos e 
cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e ses-
senta centavos);

HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA nos 
lotes 207, 208, 209, 219, 233, 236, 237 e 238 no valor 
total de R$ 394.215,00 (trezentos e noventa e quatro mil 
e duzentos e quinze reais);

HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA nos lotes 221 e 222 no valor total de R$ 
222.375,00 (duzentos e vinte e dois mil e trezentos e se-
tenta e cinco reais);

HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS EIRELI EPP nos lotes 9, 13, 16, 17, 22, 23, 
24, 25, 27, 31, 32, 37, 49, 53, 54, 61, 62, 72, 74, 75, 78, 
79, 87, 91, 110, 112, 114, 118, 126, 127, 132, 133, 134, 
180, 182, 187, 193 e 232 no valor total de R$ 880.495,00 
(oitocentos e oitenta mil e quatrocentos e noventa e cinco 
reais);

NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA nos lotes 
198, 202, 203, 210, 212, 226, 228 e 234 no valor total 
de R$ 168.300,00 (cento e sessenta e oito mil e trezentos 
reais);

ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA no 
lote 223 no valor total de R$ 5.250,00 (cinco mil e duzen-
tos e cinquenta reais);

SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP nos lotes 2, 5, 8, 12, 
21, 33, 45, 55, 64, 66, 71, 73, 92, 100, 115, 156 e 194 no 
valor total de R$ 161.929,50 (cento e sessenta e um mil, 
novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) e

TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP nos lotes 4, 11, 14, 
30, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 52, 56, 58, 59, 
60, 63, 65, 70, 76, 80, 85, 86, 88, 89, 94, 95, 102, 103, 
105, 106, 108, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 122, 124, 
130, 135, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 183, 186, 
188 e 191 no valor total de R$ 578.582,40 (quinhentos 
e setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 
quarenta centavos).

Colatina-ES, 11 de Setembro de 2017.

Francieli Prando Finco

Secretária Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017
Publicação Nº 100712

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 061/2017

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30min 
do dia 04/10/2017, fará a abertura do Pregão Presencial 
nº 061/2017, cujo objeto é: contratação de empresa es-
pecializada para prestação de serviços de Medicina do Tra-
balho, Saúde Ocupacional e Engenharia de Segurança do 
Trabalho.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

GIULIANA ARPINI BENEDITO

Pregoeira Municipal

http://www.colatina.es.gov.br
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Câmara muNiCiPal

PORTARIA Nº 193/2017
Publicação Nº 100849

PORTARIA Nº 193/2017

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma da 
Lei, e usando de atribuições legais, em especial as contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 
- Regimento Interno Cameral, Resolve:

Art. 1º - Fica concedido 30 (trinta) dias de férias regulares aos servidores desta Casa, abaixo relacionados, do quadro de 
provimento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, referente ao período aquisitivo 2016/2017, conforme segue.

• Delbio Andrade Botelho Junior – Secretário de Gabinete Parlamentar - de 02 de Outubro de 2017 a 31 de Outubro de 
2017;

• Elma Alves Perini – Assessor Parlamentar - de 02 de Outubro de 2017 a 31 de Outubro de 2017;

• Helio Dutra Leal – Chefe de Gabinete Parlamentar - de 02 de Outubro de 2017 a 31 de Outubro de 2017;

• Maria Inez Mozer Mendes – Assessor Administrativo – de 25 de Setembro de 2017 a 24 de Outubro de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Colatina-ES., 20 de Setembro de 2017

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente
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DEMONST. SIMPLIFICADO DO REL.GESTAO FISCAL - 2º QUADR. 2017
Publicação Nº 100805

 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente líquida 299.702.182,97

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 4.971.178,81 1,66

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 % 17.982.130,98 6,00

Limite Prudencial  (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 % 17.083.024,43 5,70

DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida

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

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

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

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

RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXECÍCIO)

VALOR TOTAL
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 21/09/2017 , às 14:27:07 

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
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DEMONST.DESP.COM PESSOAL - DETALHADO 1º QUADRIMESTRE 2017 - RETIFICADO
Publicação Nº 100806
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DEMONST.DESP.COM PESSOAL - SIMPLES 1º QUADRIMESTRE 2017 - RETIFICADO
Publicação Nº 100808

 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
R$ 1,00

INSCRITAS EM  RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS¹

1º QUADRIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A ABRIL DE 2017

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 4.935.226,54
Pessoal Ativo 4.449.270,94
Pessoal Inativos e Pencionista 485.955,60
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II) 7.950,36
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 500,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 7.450,36
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 4.927.276,18

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 290.943.764,40

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 4.927.276,18 1,69

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 17.456.625,86 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 16.583.794,57 5,70

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)   15.710.963,27 5,40
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 21/09/2017 , às 14:30:38 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

CPF - 083393087-77

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR

CRC- ES 014072/O-1

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI
AUDITOR PUBLICO INTERNO

CPF - 130346317-23

Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1
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DEMONST.DESP.COM PESSOAL - SIMPLIFICADO 2º QUADR. 2017
Publicação Nº 100809

 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
R$ 1,00

INSCRITAS EM  RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS¹

2º QUADRIMESTRE DE 2017 - MAIO A AGOSTO DE 2017

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 5.050.943,82
Pessoal Ativo 4.574.764,79
Pessoal Inativos e Pencionista 476.179,03
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II) 79.765,01
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 500,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 79.265,01
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 4.971.178,81

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 299.702.182,97

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 4.971.178,81 1,66

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 17.982.130,98 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 17.083.024,43 5,70

LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)   16.183.917,88 5,40
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 20/09/2017 , às 12:28:50 

JOLIMAR BARBOSA DA SILVA
PRESIDENTE

CPF - 083393087-77

MARIA MARGARETH BERGAMASCHI
CONTADOR

CRC- ES 014072/O-1

LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI
AUDITOR PUBLICO INTERNO

CPF - 130346317-23

Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPágina 1 de 1
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DEMONSTR.SIMPLIFICADO RGF - 1º QUADRIMESTRE 2017 - RETIFICADO
Publicação Nº 100810

 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A ABRIL DE 2017

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES - PODER LEGISLATIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente líquida 290.943.764,40

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 4.927.276,18 1,69

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 % 17.456.625,86 6,00

Limite Prudencial  (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 % 16.583.794,57 5,70

DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida

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

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

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

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

RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXECÍCIO)

VALOR TOTAL
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Câmara Municipal, Emissão: 21/09/2017 , às 14:29:36 

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

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 052-2017
Publicação Nº 100608

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua pregoeira, torna público a quem possa interessar que realizará 
as seguintes licitações:

Pregão Presencial (SRP) nº 000052/2017

Exclusivo para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e/ou Equiparadas

Objeto: AQUISIÇÃO DE EPIs E MATERIAIS PARA CONTROLE DE PRAGAS. Tipo Menor Preço por Item. Protocolo dos enve-
lopes até as 08h30min do dia 17 de outubro de 2017, sendo a abertura as 08h45min do mesmo dia. Informações pelo tel: 
(28) 3547-1101 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00, no endereço Av. José Grilo, 426, Centro ou pelo e-mail: pmcc.
licita@gmail.com. Edital disponível no site www.conceicaodocastelo.es.gov.br Conceição do Castelo, ES, 19 de setembro de 2017.

Valéria Pravato Guarnier

Pregoeira

http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br/
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Domingos Martins

Prefeitura

2109 TD E TR DIVERSOS
Publicação Nº 100856

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 077/2017

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, 
devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, 
Inc. XVII da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância 
com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6546/2017

Nome do Credor: PODIUM VEÍCULOS LTDA

cnpj: 01.135.999/0002-20

Objeto: Aquisição de peças e produtos destinados a 1ª re-
visão periódica obrigatória de 10.000 Km do veículo Mobi 
Like, placa PPT 4796, ano 2016/2017, que atende a Secre-
taria Municipal da Fazenda.

Prazo de Execução: Em até 10 (dez) dias após o recebi-
mento da Ordem de Serviço, expedida pela Gerência de 
Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Domingos Martins – ES, 21 de setembro de 2017.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, funda-
mentada no artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 6546/2017

DISPENSA N° 077/2017

Nome do Credor: PODIUM VEÍCULOS LTDA

cnpj: 01.135.999/0002-20

Objeto: Aquisição de peças e produtos destinados a 1ª re-
visão periódica obrigatória de 10.000 Km do veículo Mobi 
Like, placa PPT 4796, ano 2016/2017, que atende a Secre-
taria Municipal da Fazenda.

Prazo de Execução: Em até 10 (dez) dias após o recebi-
mento da Ordem de Serviço, expedida pela Gerência de 
Compras, desta Prefeitura.

Valor Total: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Domingos Martins-ES, 21 de setembro de 2017.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 078/2017
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, 
devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, 
Inc. XVII da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância 
com o Parecer Jurídico acostado aos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6547/2017
Nome do Credor: PODIUM VEÍCULOS LTDA
cnpj: 01.135.999/0002-20
Objeto: Aquisição de peças e produtos destinados a 1ª re-
visão periódica obrigatória de 10.000 Km do veículo Mobi 
Like, placa PPT 4796, ano 2016/2017, que atende a Secre-
taria Municipal da Fazenda.
Prazo de Entrega: Imediata.
Valor Total: R$ 413,25 (quatrocentos e treze reais e vinte 
e cinco centavos).

Domingos Martins – ES, 21 de setembro de 2017.

Wanzete Krüger
Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, funda-
mentada no artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93:
PROCESSO Nº 6547/2017
DISPENSA N° 078/2017
Nome do Credor: PODIUM VEÍCULOS LTDA
cnpj: 01.135.999/0002-20
Objeto: Aquisição de peças e produtos destinados a 1ª re-
visão periódica obrigatória de 10.000 Km do veículo Mobi 
Like, placa PPT 4796, ano 2016/2017, que atende a Secre-
taria Municipal da Fazenda.
Prazo de Entrega: Imediata.
Valor Total: R$ 413,25 (quatrocentos e treze reais e vinte 
e cinco centavos).

Domingos Martins-ES, 21 de setembro de 2017.

Wanzete Krüger

Prefeito

DECRETO DE PESSOAL Nº 805/2017
Publicação Nº 100851

Publicação de Decreto de Pessoal

805 – 20/9/2017 – EXONERA, A PEDIDO, FABIANA DOS 
REIS NO CARGO DE OPERADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
II – AGENTE AUXILIAR DE SAÚDE.

Domingos Martins – ES,

20 de setembro de 2017.
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Guarapari

Prefeitura

RESULTADO PE 021/2017
Publicação Nº 100838

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO

O MUNICIPIO DE GUARAPARI TORNA PUBLICO O RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 021/2017– Processo nº 
7.654/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV PARA REGISTRO DE PREÇO -SETAC.

VENCEDOR: SCLAN MALHAS LTDA -EPP

R$ 34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais).

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

RESULTADO PP 058 17
Publicação Nº 100821

RESULTADO PP 058/2017

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017 - OBJETO: REGIS-
TRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR2C -SEMOP, PROCESSO Nº 6.927/2017, foi DESERTA.

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

SEMED-COMUNICADO PREGÃO ELETRÔNICO 008-2017
Publicação Nº 100847

COMUNICADO

PREGÃO ELETÔNICO 008/2017

PROCESSO 04380/2017

O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Educação torna público que devido a problemas no sistema, o Pregão 
Eletrônico N.º008/2017 ,cujo objeto visa contratação de empresa para o fornecimento de materiais e equipamentos para 
manutenção do sistema de tratamento de esgoto localizada em Village do Sol ,na Escola João Batista Celestino, não 
foi possível ser realizado na data e no horário conforme estabelecido no Edital. Remarcaremos a nova data para o dia 
27/09/2017 às 09:00 horas.

Guarapari, 22 de setembro de 2017.

Sirley Carminati Barbosa

Pregoeira Substituta

SEMED
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Ibiraçu

Prefeitura

RESULTADO DE CARTA CONVITE Nº 002/2017
Publicação Nº 100726

RESULTADO DE CARTA CONVITE Nº 002/2017

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
da Carta Convite acima citada, onde declara vencedora a 
empresa: IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA-ME . Valor global R$ 26.388,45.

Adonias Ramos

Presidente CPL

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PP Nº 086/2017
Publicação Nº 100746

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 086/2017

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu torna público o resultado 
do Pregão Presencial nº 086/17, Declara DESERTO.

Luana Guasti

Pregoeira

TERMO DE RESCISÃO
Publicação Nº 100817

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 24, v, DA 
LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES –Contratante: MUNICÍPIO 
DE IBIRAÇU, Contratado: ANGELO JOSÉ DE CARLI RAMOS 
EIRELI - ME, CNPJ nº 14.930.115/0001-90, RESCINDE a 
partir do dia 01 de agosto de 2017 o contrato nº 079/2017 
autorizado no Processo Administrativo nº 4224/17. 

Ibiraçu/ES, 21 de setembro de 2017.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

TERMO DE RESCISÃO
Publicação Nº 100818

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 – CONTRATO Nº 
158/2017 – Contratante: MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, Contra-
tado: MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI 
– ME, CNPJ nº 36.309.300/0001-02, RESCINDE a partir 
do dia 21 de setembro de 2017 o contrato nº 158/2017 
autorizado no Processo Administrativo nº 1465/17. 

Ibiraçu/ES, 21 de setembro de 2017.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

Câmara muNiCiPal

1º TERMO ADITIVO AO CT 011/2016
Publicação Nº 100774

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO DE Nº 011/2016

Contratante: Câmara Municipal de Ibiraçu.

Contratada: ÀGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
EPP – CNPJ: 02.548.735/0001-80.

Objeto: Prorrogação da vigência do contrato originário 
(prazo contratual) por mais 12 (doze) meses.

Período de Prorrogação: 30/09/17 a 30/09/18. Valor Total: 
R$ 19.200,00, em 12 prestações mensais de R$ 1.600,00.

Dotação: 333903900000 – Outros Serviços de Terceiros - 
Pessoa Jurídica.

Objeto originário: Prestação de serviços de Informática/
Tecnologia da Informação, com finalidade de promover a 
reformulação do Portal Oficial do Legislativo na internet, 
contendo o módulo Sistema para Gerenciamento de Pro-
cesso Legislativo (implantação, configuração, customiza-
ção, treinamento, licença, manutenção e suporte mensal 
de ferramentas web integradas) e hospedagem em Data 
Center.

Ibiraçu-ES, 20 de setembro de 2017

Maxsuel de Oliveira Sena – Presidente
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Itarana

Prefeitura

PORTARIA Nº 380/2017
Publicação Nº 100745

PORTARIA Nº 380/2017

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-
to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, 
inciso V e 114, II, “c” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL 
nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-
tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a 
celebração e acompanhamento da execução de contratos, 
aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo 
Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo ad-
ministrativo nº 003793/2017.

Resolve:
Art. 1º Nomear como fiscal da Nota de Empenho abaixo 
discriminada, com o prazo de vigência de 30 (trinta) dias 
após a emissão da nota, cujo objeto é a Contratação de 
uma empresa especializada em Locação de Estruturas de 
Tendas, o Servidor indicado: ALFREDO BLANCK, matrícula 
003227.

Parágrafo único. O prazo final do referido contrato poderá 
sofrer alterações mediante a publicação do corresponden-
te aditamento.

DADOS DA NOTA

Contratada: RONALDO BRANDEMBURG
Valor total do Contrato: R$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta 
reais).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela 
administração as condições para o desempenho do encar-
go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 
8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem 
prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, 
ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua 
responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário;
III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua 
responsabilidade;
IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-
dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-
metidas passíveis de penalidade;
VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos 
acerca do contrato sob sua responsabilidade;
VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-
gência do contrato, a liberação da garantia contratual em 
favor da contratada;
VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-
tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-
didos de modificações no cronograma físico-financeiro, 
substituições de materiais e equipamentos, formulados 
pela contratada;
X – Confrontar os preços e quantidades constantes da 
Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à 
unidade competente para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e 
quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido 
no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal 
nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento 
ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do 
contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do 
termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, 
a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo 
de outros documentos que o Fiscal entender necessários 
ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão 
ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-
vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-
partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e 
subpastas específicas com a identificação do respectivo 
fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-
trito acesso aos autos do processo administrativo relativo 
aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei 
Municipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 21 de setembro de 2017.

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-
ções que são inerentes em razão da função.

ALFREDO BLANCK
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LRF-RREO-4º BIMESTRE- ANEXO I
Publicação Nº 100705

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas
Previsão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)
Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

30.000.000,00 30.040.000,00 4.824.030,27 16,06 65,97RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 10.222.880,0619.817.119,94
29.730.000,00 29.770.000,00 4.519.117,62 15,18 63,81RECEITAS CORRENTES 10.772.523,2618.997.476,74

1.966.000,00 1.966.000,00 233.634,78 11,88 58,02RECEITA TRIBUTÁRIA 825.261,651.140.738,35
1.400.000,00 1.400.000,00 175.855,69 12,56 59,39Impostos 568.527,95831.472,05

566.000,00 566.000,00 57.779,09 10,21 54,64Taxas 256.733,70309.266,30
Contribuição De Melhoria

270.000,00 270.000,00 59.717,64 22,12 71,05RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 78.166,71191.833,29
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas

270.000,00 270.000,00 59.717,64 22,12 71,05Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 78.166,71191.833,29
593.000,00 593.000,00 70.053,12 11,81 53,78RECEITA PATRIMONIAL 274.079,74318.920,26

5.000,00 5.000,00Receitas Imobiliárias 5.000,00
588.000,00 588.000,00 70.053,12 11,91 54,24Receitas De Valores Mobiliários 269.079,74318.920,26

Receitas De Concessões E Permissões
Compensações Financeiras
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos
Receitas Da Cessão De Direitos
Outras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita Da Produção Vegetal
Receita Da Produção Animal E Derivados
Outras Receitas Agropecuárias

RECEITA INDUSTRIAL
Receita Da Industria Extrativa Mineral
Receita Da Industria De Transformação
Receita Da Indústria De Construçao
Outras Receitas  Industriais

822.000,00 862.000,00 157.236,32 18,24 70,04RECEITA DE SERVIÇOS 258.278,87603.721,13
25.890.000,00 25.890.000,00 3.531.385,94 13,64 62,64TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.673.636,1216.216.363,88
25.890.000,00 25.890.000,00 3.531.385,94 13,64 62,64Transferências Intergovernamentais 9.673.636,1216.216.363,88

Transferências De Instituições Privadas
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas
Transferências De Convênios
Transf. Para O Combate A Fome

189.000,00 189.000,00 467.089,82 247,14 278,25OUTRAS RECEITAS CORRENTES (336.899,83)525.899,83
66.000,00 66.000,00 7.164,34 10,86 39,83Multas E Juros De Mora 39.713,0226.286,98
36.000,00 36.000,00 17.011,98 47,26 115,71Indenizações E Restituições (5.654,30)41.654,30
84.000,00 84.000,00 3.126,18 3,72 21,63Receita Da Dívida Ativa 65.828,7718.171,23

Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De
3.000,00 3.000,00 439.787,32 14.659,58 14.659,58Receitas Diversas (436.787,32)439.787,32

270.000,00 270.000,00 304.912,65 112,93 303,57RECEITAS DE CAPITAL (549.643,20)819.643,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações De Crédito Internas
Operações De Crédito Externas

ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação De Bens Móveis
Alienação De Bens Imóveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
270.000,00 270.000,00 304.912,65 112,93 303,57TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (549.643,20)819.643,20

70.000,00 70.000,00 116,57Transferências Intergovernamentais (11.600,00)81.600,00
Transferências De Instituições Privadas
Transferências Do Exterior
Transferências De Pessoas
Transferência De Outras Instituições Públicas

200.000,00 200.000,00 304.912,65 152,46 369,02Transferências De Convênios (538.043,20)738.043,20
Transferências Para O Combate A Fome

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização Do Capital Social
Receita Da Dív. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De
Outras Receitas

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
30.000.000,00 30.040.000,00 4.824.030,27 16,06 65,97SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 10.222.880,0619.817.119,94

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

30.000.000,00 30.040.000,00 4.824.030,27 16,06 65,97SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 10.222.880,0619.817.119,94

DÉFICIT (VI)

30.040.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 19.817.119,9430.000.000,00 4.824.030,27 10.222.880,06

1.821.630,25SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.700.210,14

  Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

1.821.630,25  Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 1.700.210,14

  Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas Liquidadas
DESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período
(h)

Despesas Empenhadas

Até Período
(f)

Saldo

(i) = (e - h)

Saldo
Inicial

(d)
Atualizada

(e)
Pagas Até o
Periodo (j)

30.000.000,00 4.798.115,87 24.328.864,13 5.475.687,7033.899.909,70DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 18.234.468,289.571.045,57 15.665.441,42 18.128.603,01

27.014.172,24 4.261.002,66 19.854.337,79 4.875.310,2028.065.277,02DESPESAS CORRENTES 16.497.782,888.210.939,23 11.567.494,14 16.440.275,61

15.229.186,08 2.522.155,60 9.624.812,26 2.524.290,6415.477.603,51PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.619.791,945.852.791,25 5.857.811,57 9.612.682,73

560.000,00 560.000,00 33.941,58560.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 349.922,60 210.077,40 349.922,60

11.224.986,16 1.738.847,06 9.669.525,53 2.317.077,9812.027.673,51OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.528.068,342.358.147,98 5.499.605,17 6.477.670,28

2.935.827,76 537.113,21 4.474.526,34 600.377,505.784.632,68DESPESAS DE CAPITAL 1.736.685,401.310.106,34 4.047.947,28 1.688.327,40

2.436.059,76 537.180,24 4.018.020,85 550.543,005.327.132,68INVESTIMENTOS 1.458.649,141.309.111,83 3.868.483,54 1.410.291,14

INVERSÕES FINANCEIRAS

499.768,00 (67,03) 456.505,49 49.834,50457.500,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 278.036,26994,51 179.463,74 278.036,26

50.000,00 50.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

30.000.000,00 4.798.115,87 24.328.864,13 5.475.687,7033.899.909,70SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 18.234.468,289.571.045,57 15.665.441,42 18.128.603,01

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

18.128.603,0115.665.441,4218.234.468,285.475.687,709.571.045,5724.328.864,134.798.115,8733.899.909,7030.000.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII) 1.582.651,66

15.665.441,429.571.045,5733.899.909,7030.000.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 18.128.603,0119.817.119,945.475.687,7024.328.864,134.798.115,87

RESERVA DO RPPS

Receitas Intra
Previsão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)
Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA

IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE

RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS
RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇAO
OUTRAS RECEITAS  INDUSTRIAIS

RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSF. PARA O COMBATE A FOME

OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA
RECEITAS DIVERSAS

RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE
OUTRAS RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Despesas Liquidadas
DESPESAS INTRA

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período
(h)

Despesas Empenhadas

Até Período
(f)

Saldo

(i) = (e - h)

Saldo
Inicial

(d)
Atualizada

(e)
Pagas Até o
Periodo (j)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

RESERVA DOS RPPS

RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 20/09/2017 , às 16:14:13 
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7

ROSELENE MONETEIRO ZANETTI
Sec. Mun. Admin. e Finanças
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LRF-RREO-4º BIMESTRE- ANEXO II
Publicação Nº 100706

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período
(b)

No Período Até Período
(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

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

%

total d)

%
(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30.000.000,00 33.899.909,70 4.798.115,87 24.328.864,13 5.475.687,70 18.234.468,28 15.665.441,42100,00 100,009.571.045,57

Legislativa 1.410.000,00 1.410.000,00 201.189,07 840.840,72 218.181,36 785.662,04 624.337,963,46 4,31569.159,28

Ação Legislativa 1.410.000,00 1.410.000,00 201.189,07 840.840,72 218.181,36 785.662,04 624.337,963,46 4,31569.159,28

Judiciária 70.000,00 76.670,00 19.405,98 49.804,66 10.288,98 40.687,66 35.982,340,21 0,2226.865,34

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 70.000,00 76.670,00 19.405,98 49.804,66 10.288,98 40.687,66 35.982,340,21 0,2226.865,34

Essencial à Justiça

Administração 6.234.515,46 6.272.950,46 929.926,15 4.093.930,09 1.051.077,08 3.735.655,65 2.537.294,8116,83 20,492.179.020,37

Administração Geral 6.137.415,46 6.174.890,46 914.813,67 4.024.284,09 1.036.764,60 3.671.233,65 2.503.656,8116,54 20,142.150.606,37

Controle Interno 97.100,00 98.060,00 15.112,48 69.646,00 14.312,48 64.422,00 33.638,000,29 0,3528.414,00

Defesa Nacional

Segurança Pública 46.000,00 37.810,00 4.959,09 18.097,83 5.257,04 15.318,76 22.491,240,07 0,0819.712,17

Defesa Civil 46.000,00 37.810,00 4.959,09 18.097,83 5.257,04 15.318,76 22.491,240,07 0,0819.712,17

Relações Exteriores

Assistência Social 1.503.000,00 1.846.358,26 298.468,38 1.269.392,63 236.974,37 922.718,24 923.640,025,22 5,06576.965,63

Administração Geral 536.500,00 535.944,00 103.519,42 367.223,76 89.199,43 336.289,74 199.654,261,51 1,85168.720,24

Assitência ao Portador de Deficiência 81.500,00 81.500,00 73.802,41 8.834,00 45.591,14 35.908,860,30 0,257.697,59

Assistência à Criança e ao  Adolescente 312.500,00 255.810,00 50.610,82 128.434,61 46.234,80 99.090,11 156.719,890,53 0,54127.375,39

Assistência Comunitária 572.500,00 973.104,26 144.338,14 699.931,85 92.706,14 441.747,25 531.357,012,88 2,42273.172,41

Previdência Social

Saúde 6.900.900,00 8.176.893,53 1.289.943,98 6.350.041,86 1.624.485,24 5.081.995,73 3.094.897,8026,10 27,871.826.851,67

Administração Geral 2.580.500,00 2.702.782,63 445.914,15 1.963.271,48 643.798,40 1.848.603,31 854.179,328,07 10,14739.511,15

Atenção Básica 2.411.400,00 3.251.421,09 739.120,81 2.275.888,90 584.083,10 1.813.400,53 1.438.020,569,36 9,94975.532,19

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.775.000,00 1.965.353,36 50.000,00 1.897.646,66 345.659,72 1.219.745,19 745.608,177,80 6,6967.706,70

Vigilância Sanitária 50.000,00 119.396,95 28.360,41 102.621,79 26.315,41 95.176,79 24.220,160,42 0,5216.775,16

Vigilância Epidemiológica 84.000,00 137.939,50 26.548,61 110.613,03 24.628,61 105.069,91 32.869,590,45 0,5827.326,47

Trabalho

Educação 7.055.880,00 8.557.070,01 1.121.944,47 6.239.399,47 1.268.661,59 3.892.116,50 4.664.953,5125,65 21,352.317.670,54

Administração Geral 1.024.500,00 1.035.577,00 192.914,55 585.367,43 162.839,92 486.300,88 549.276,122,41 2,67450.209,57

Alimentação e Nutrição 176.000,00 176.000,00 40.844,35 123.457,00 34.463,50 109.706,07 66.293,930,51 0,6052.543,00

Ensino Fundamental 4.124.000,00 4.228.407,00 388.979,84 2.892.766,28 699.141,02 2.081.871,08 2.146.535,9211,89 11,421.335.640,72

Ensino Superior 13.000,00 141.600,00 141.511,80 141.511,80 141.600,000,58 88,20

Educação Infantil 1.718.380,00 2.975.486,01 357.693,93 2.496.296,96 372.217,15 1.214.238,47 1.761.247,5410,26 6,66479.189,05

Cultura 664.000,00 706.217,00 38.674,07 216.774,76 42.578,57 182.991,42 523.225,580,89 1,00489.442,24

Administração Geral 13.000,00 750,00 608,40 608,40 526,00 526,00 224,00141,60

Difulsão Cultural 651.000,00 705.467,00 38.065,67 216.166,36 42.052,57 182.465,42 523.001,580,89 1,00489.300,64

Direitos da Cidadania

Urbanismo 2.429.000,00 2.704.333,20 427.535,89 2.083.224,47 455.194,98 1.319.221,68 1.385.111,528,56 7,24621.108,73

Administração Geral 366.000,00 540.216,00 252.267,18 522.976,25 255.518,71 443.062,16 97.153,842,15 2,4317.239,75

Infra_estrutura Urbana 1.425.000,00 1.582.119,20 110.012,51 1.068.739,22 74.359,74 432.455,09 1.149.664,114,39 2,37513.379,98

Serviços Urbanos 638.000,00 581.998,00 65.256,20 491.509,00 125.316,53 443.704,43 138.293,572,02 2,4490.489,00

Habitação

Saneamento 880.000,00 920.000,00 119.587,41 695.018,90 172.569,94 630.715,77 289.284,232,86 3,46224.981,10

Administração Geral 659.500,00 655.123,47 111.946,81 497.335,02 121.987,85 466.856,93 188.266,542,05 2,56157.788,45

Saneamento Básico Urbano 220.500,00 264.876,53 7.640,60 197.683,88 50.582,09 163.858,84 101.017,690,81 0,9067.192,65

Gestão Ambiental 121.000,00 353.649,42 9.063,73 244.145,22 63,73 235,80 353.413,621,00 109.504,20

Preservação e Conservação Ambiental 121.000,00 353.649,42 9.063,73 244.145,22 63,73 235,80 353.413,621,00 109.504,20

Ciência e Tecnologia

Agricultura 1.222.500,00 1.425.235,28 283.941,90 981.404,61 249.183,53 828.222,37 597.012,914,03 4,54443.830,67

Administração Geral 701.500,00 706.060,00 122.195,88 409.104,79 111.314,49 391.145,10 314.914,901,68 2,15296.955,21

Abastecimento 351.000,00 460.318,00 134.266,02 423.992,82 137.869,04 345.078,27 115.239,731,74 1,8936.325,18

Extensão Rural 170.000,00 258.857,28 27.480,00 148.307,00 91.999,00 166.858,280,61 0,50110.550,28

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer 362.000,00 311.518,00 53.542,78 231.783,42 57.631,71 171.869,80 139.648,200,95 0,9479.734,58

Desporto Comunitário 362.000,00 311.518,00 53.542,78 231.783,42 57.631,71 171.869,80 139.648,200,95 0,9479.734,58

Encargos especiais 1.051.204,54 1.051.204,54 (67,03) 1.015.005,49 83.539,58 627.056,86 424.147,684,17 3,4436.199,05

Serviço da Dívida Interna 1.051.204,54 1.051.204,54 (67,03) 1.015.005,49 83.539,58 627.056,86 424.147,684,17 3,4436.199,05

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00---- ---- ---- ---- ---- ----
RESERVA DO RPPS ---- ---- ---- ---- ---- ----

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 30.000.000,00 33.899.909,70 4.798.115,87 24.328.864,13 5.475.687,70 18.234.468,28 15.665.441,42100,00 100,009.571.045,57

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 20/09/2017 , às 16:17:31 
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LRF-RREO-4º BIMESTRE- ANEXO VIII
Publicação Nº 100707

 

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

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

Prefeitura Municipal de Itarana - ES

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

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

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 1.456.000,001.456.000,00 844.864,02 58,03

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 186.000,00186.000,00 149.611,35 80,44

1.1.1- IPTU 140.000,00140.000,00 138.530,39 98,95

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 46.000,0046.000,00 11.080,96 24,09

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 153.000,00153.000,00 137.802,71 90,07

1.2.1- ITBI 150.000,00150.000,00 137.802,71 91,87

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 3.000,003.000,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 807.000,00807.000,00 436.232,14 54,06

1.3.1- ISS 800.000,00800.000,00 433.921,13 54,24

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 7.000,007.000,00 2.311,01 33,01

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 310.000,00310.000,00 121.217,82 39,10

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

1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.035.000,0019.035.000,00 12.058.696,06 63,35

2.1- Cota-Parte FPM 9.800.000,009.800.000,00 6.559.807,03 66,94

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 9.800.000,009.800.000,00 6.559.807,03 66,94

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e

2.2 - Cota-Parte ICMS 8.100.000,008.100.000,00 4.733.698,97 58,44

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 80.000,0080.000,00 44.200,00 55,25

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 250.000,00250.000,00 108.957,78 43,58

2.5 - Cota-Parte ITR 5.000,005.000,00 703,77 14,08

2.6 - Cota-Parte IPVA 800.000,00800.000,00 611.328,51 76,42

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 20.491.000,0020.491.000,00 12.903.560,08 62,97

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

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

% (c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 550.000,00 270.985,32 49,27550.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 240.000,00 161.216,33 67,17240.000,00

5.2- Transferências Diretas - PDDE 8.000,00 2.400,00 30,008.000,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 95.000,00 56.750,40 59,7495.000,00

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 180.000,00 44.568,24 24,76180.000,00

5.5- Outras Transferências do FNDE

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 27.000,00 6.050,35 22,4127.000,00

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 91.989,15

6.1- Transferências de Convênios 91.989,15

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 550.000,00 362.974,47 66,00550.000,00

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

FUNDEB

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

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.807.000,003.807.000,00 2.411.996,87 63,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 1.960.000,001.960.000,00 1.311.961,09 66,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.620.000,001.620.000,00 946.844,46 58,45
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 16.000,0016.000,00 8.840,00 55,25
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 50.000,0050.000,00 21.791,57 43,58
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 1.000,001.000,00 140,67 14,07
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 160.000,00160.000,00 122.419,08 76,51

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.423.000,003.423.000,00 2.112.775,01 61,72
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 3.400.000,003.400.000,00 2.104.321,53 61,89
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 23.000,0023.000,00 8.453,48 36,75

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  (11.1 – 10) (407.000,00)(407.000,00) (307.675,34) 75,60
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre
(e)

(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB

%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre
(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100

2.301.000,002.225.000,00 1.654.803,611.654.803,61 71,92 71,9213 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

886.000,00745.000,00 843.916,78843.916,78 95,25 95,2513.1 - Com Educação Infantil

1.415.000,001.480.000,00 810.886,83810.886,83 57,31 57,3113.2 - Com Ensino Fundamental

1.122.000,001.198.000,00 476.498,32476.548,32 42,47 42,4714 - OUTRAS DESPESAS

580.995,74648.912,23 229.419,99229.443,66 39,49 39,4914.1 - Com Educação Infantil

541.004,26549.087,77 247.078,33247.104,66 45,68 45,6714.2 - Com Ensino Fundamental

3.423.000,003.423.000,00 2.131.301,932.131.351,93 62,27 62,2615 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

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

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

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

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

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

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

VALORINDICADORES DO FUNDEB§§§§§

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.131.301,93

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 3 E&L Produções de Software LTDA
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

Prefeitura Municipal de Itarana - ES

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 78,32

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 22,55

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %����� (0,87)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 38.722,84

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

(b)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o
Bimestre (e)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o
Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

2.064.645,96 2.043.922,77 1.301.930,371.391.074,26 68,06 63,7022 - EDUCAÇÃO INFANTIL

570.021,01 564.295,65 359.358,15383.990,96 68,05 63,6822.1 - Creche

384.517,90 404.687,82 296.081,02296.087,58 73,16 73,1622.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

185.503,11 159.607,83 63.277,1387.903,38 55,07 39,6522.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

1.494.624,95 1.479.627,12 942.572,221.007.083,30 68,06 63,7022.2 - Pré-escola

1.009.394,33 1.062.307,92 777.255,75777.272,86 73,17 73,1722.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

485.230,62 417.319,20 165.316,47229.810,44 55,07 39,6122.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

2.852.734,04 2.873.457,23 1.595.555,951.789.866,58 62,29 55,5323 - ENSINO FUNDAMENTAL

2.029.087,77 1.956.004,26 1.057.965,161.057.991,49 54,09 54,0923.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

823.646,27 917.452,97 537.590,79731.875,09 79,77 58,6023.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24 - ENSINO MÉDIO

25 - ENSINO SUPERIOR

26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

27 - OUTRAS

4.917.380,00 4.917.380,00 2.897.486,323.180.940,84 64,69 58,9228 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (307.675,34)

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 8.453,48

32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

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

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (299.221,86)

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 3.196.708,18

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 24,77

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até o
Bimestre

(e)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %

(f) = (e/d)

DESP LIQUIDADAS

Até o
Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 

x100x100

39 -  DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

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

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.639.690,012.138.500,00 994.630,183.058.458,63 84,03 27,3342 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

3.639.690,012.138.500,00 994.630,183.058.458,63 84,03 27,3343 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39

7.055.880,00 8.557.070,01 3.892.116,506.239.399,47 72,92 45,4844 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 38.722,84

47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 161.216,332.104.321,53

48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.131.301,93

48.1 Orçamento do Exercício 2.131.301,93

48.2 Restos a Pagar

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 8.453,48

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 15.232,68

51- (+) Ajustes

51.1 Retenções

51.2 Conciliação Bancária

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 15.232,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 20/09/2017 , às 16:18:42 
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LRF-RREO-4º BIMESTRE- ANEXO XII
Publicação Nº 100708

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

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

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)
%Até o Bimestre

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

1.456.000,00 1.456.000,00 844.864,02RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 58,03

140.000,00 140.000,00 138.530,39Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 98,95

150.000,00 150.000,00 137.802,71Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 91,87

800.000,00 800.000,00 433.921,13Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 54,24

310.000,00 310.000,00 121.217,82Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 39,10

Imposto Territorial Rural - ITR

3.000,00 3.000,00 2.216,45Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 73,88

41.000,00 41.000,00 8.092,77Dívida Ativa dos Impostos 19,74

12.000,00 12.000,00 3.082,75Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 25,69

19.035.000,00 19.035.000,00 12.058.696,06RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 63,35

9.800.000,00 9.800.000,00 6.559.807,03Cota-Parte FPM 66,94

5.000,00 5.000,00 703,77Cota-Parte ITR 14,08

800.000,00 800.000,00 611.328,51Cota-Parte IPVA 76,42

8.100.000,00 8.100.000,00 4.733.698,97Cota-Parte ICMS 58,44

250.000,00 250.000,00 108.957,78Cota-Parte IPI - Exportação 43,58

80.000,00 80.000,00 44.200,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 55,25

80.000,00 80.000,00 44.200,00Desoneração ICMS (LC 87/96) 55,25

Outras

20.491.000,00 20.491.000,00 12.903.560,08TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 62,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

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

PREVISÃO
ATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

2.095.000,00 2.095.000,00 1.311.729,77TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 62,61

2.060.000,00 2.060.000,00 1.290.049,77Provenientes da União 62,62

35.000,00 35.000,00 21.680,00Provenientes dos Estados 61,94

Provenientes de Ouutros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

30.256.000,00 30.296.000,00 20.072.523,02OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 66,25

32.351.000,00 32.391.000,00 21.384.252,79TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 66,02

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(g) (g/e) x 100
%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre

(f) (f/e) x 100
%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Semestre

(e)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

6.723.398,00 7.113.992,78 4.522.349,74DESPESAS CORRENTES 5.501.425,49 63,5777,33

3.596.696,00 3.673.888,39 2.420.281,81Pessoal e Encargos Sociais 2.423.455,86 65,8865,96

Juros e Encargos da Dívida

3.126.702,00 3.440.104,39 2.102.067,93Outras Despesas Correntes 3.077.969,63 61,1089,47

177.502,00 1.062.900,75 559.645,99DESPESAS DE CAPITAL 848.616,37 52,6579,84

134.734,00 1.061.400,75 558.743,99Investimentos 847.116,37 52,6479,81

Inversões Financeiras

42.768,00 1.500,00 902,00Amortização da Dívida 1.500,00 60,13100,00

6.900.900,00 8.176.893,53 5.081.995,73TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 6.350.041,86 62,1577,66

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(i) (i/IVg)x100
%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre

(h) (h/IVf)x100
%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Período
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

2.145.000,00 3.420.993,53 2.079.832,48 40,93DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 2.711.055,54 42,69

2.135.000,00 2.217.534,58 1.445.624,34 28,45Recursos de Transferências do  Sistema Único de Saúde - SUS 1.630.785,81 25,68

Recursos de Operações de Crédito

10.000,00 1.203.458,95 634.208,14 12,48Outros Recursos 1.080.269,73 17,01

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

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

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

     APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.145.000,00 3.420.993,53 2.079.832,48 40,93TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.711.055,54 42,69

4.755.900,00 4.755.900,00 57,31 3.002.163,253.638.986,32TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 59,07

23,27
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

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

1.066.629,24VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELA
CONSIDERADA

NO LIMITE
A PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOS
INSCRITOS

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

Inscritos em 2017

Inscritos em 2016

Inscritos em 2015

Inscritos em 2014 8.478,77 3.050,00 5.428,77

Inscritos em 2013 5.685,00 18,55 5.666,45

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL 14.163,77 3.068,55 11.095,22
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Prefeitura Municipal de Itarana - ES

4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no
exercício de referência

(j)
Saldo Final (Não Aplicado)

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

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas no
exercício de referência

(k)
Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Diferença de Limite Não Cumprido em 2016

Diferença de Limite Não Cumprido em 2015

Diferença de Limite Não Cumprido em 2014

Diferença de Limite Não Cumprido em 2013

Diferença de Limite Não Cumprido em 2012

Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012

TOTAL(IV)

DOTAÇÃO
INICIAL

(m)
(m/total m)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA %

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o período

(I)
(l/total l)

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Período

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

2.411.400,00 3.251.421,09 1.813.400,53Atenção Básica 35,842.275.888,90 35,68

1.775.000,00 1.965.353,36 1.219.745,19Assistência Hospitalar e Ambulatorial 29,881.897.646,66 24,00

Suporte Profilático e Terapêutico

50.000,00 119.396,95 95.176,79Vigilância Sanitária 1,62102.621,79 1,87

84.000,00 137.939,50 105.069,91Vigilância Epidemiológica 1,74110.613,03 2,07

Alimentação e Nutrição

2.580.500,00 2.702.782,63 1.848.603,31Outras Subfunções 30,921.963.271,48 36,38

6.900.900,00 8.176.893,53 5.081.995,73TOTAL 100,006.350.041,86 100,00

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito Municipal

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI
Secretária M de Administração e Finanças

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI
Contadora - CRC 6401/0-7

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 20/09/2017 , às 16:20:16 
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João Neiva

Prefeitura

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017
Publicação Nº 100843

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA, torna 
público o resultado do julgamento do PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 023/2017, cujo objeto é a formalização de regis-
tro de preços para aquisição de medicamentos, para suprir 
o estoque da farmácia básica municipal, a fim de atender 
às necessidades da população do município de joão neiva, 
através da Secretaria Municipal de Saúde, cujos quantita-
tivos estimados e especificações encontram-se detalhados 
no anexo I do presente edital, de acordo com o processo 
administrativo n° 1.690/2017.

Para os itens 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 
17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 
43, 44, 45, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 62, 66, 67, 
68, 70, 71, 75, 76, 82, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 98, 
102, 105, 106, 108, 109, 113, 120, 121, 123, 124, 125, 
127, 136, 140, 142, 143 e 144 foi declarada vencedora a 
empresa HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA, no valor total de R$ 189.782,20 (Cento 
e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e 
vinte centavos).

Para os itens 05, 20, 21, 29, 33, 39, 42, 57, 58, 63, 64, 
72, 73, 77, 81, 95, 97, 111, 114, 118, 112 e 135 foi decla-
rada vencedora a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIO-
CLARENSE LTDA, no valor total de R$ 30.184,20 (Trinta 
mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos).

Para os itens 02, 13, 27, 28, 31, 37, 50, 51, 60, 65, 69, 74, 
85, 89, 99, 101, 103, 107, 117, 134 e 138 foi declarada 
vencedora a empresa DIMASTER COMERCIO DE PRODU-
TOS HOSPITALARES LTDA, no valor total de R$ 61.670,00 
(Sessenta e hum mil, setecentos e setenta reais).

Para os itens 16, 78, 79, 80, 92, 104, 110, 112, 115, 116, 
119, 126, 128, 129, 137 e 141 foi declarada vencedora 
a empresa COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, no valor total de R$ 93.327,50 (No-
venta e três mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta 
centavos).

Para os itens 46, 47, 48 e 100 foi declarada vencedora a 
empresa ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, no valor total de R$ 19.631,00 (Dezenove mil, seis-
centos e trinta e um reais).

Para os itens 84, 130, 131, 132 e 133 foi declarada vence-
dora a empresa AGLON – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, no valor total de R$ 85.130,00 (Oitenta e cinco mil, 
cento e trinta reais).

João Neiva, 21 de Setembro de 2017.

Maria Célia Peixoto da Silva

Pregoeira PMJN

RESUMO DO CONTRATO N° 007/2017 - IPSJON
Publicação Nº 100844

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MU-
NICÍPIO DE JOÃO NEIVA – IPSJON

RESUMO DO CONTRATO N° 007/2017

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MU-
NICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através da Ilma. Sra. Diretora 
Presidente, TORNA PÚBLICO: O resumo do CONTRATO N° 
007/2017.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI-
DORES DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

CONTRATADO: JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP

OBJETO: Contratação de empresa especializada em ser-
viços de teleprocessamento( comunicação de dados, com 
fornecimento de equipamentos ), para acesso à Internet 
banda larga, via TCP/IP por meio de cabo de dados, fibra 
ótica ou wireless (rádio), com liderança de Serviço de Co-
municação Multimídia- SCM, credenciada na Anatel para 
atender ao IPSJON.

VALOR TOTAL: Dá se ao presente, para efeitos legais e/ou 
contratuais e ainda para fins de adjudicação o valor mensal 
de R$ 119,90 ( cento e dezenove reais e noventa centavos 
) pelo fornecimento de acesso a Internet com 20 MBPS, 
totalizando o valor anual de R$ 1.438,80 (mil quatrocentos 
e trinta e oito reais e oitenta centavos ) e a Implantação do 
serviço no valor total de R$ 300,00 ( trezentos ).

VIGÊNCIA: O período de vigência do presente contrato 
será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assina-
tura, podendo ser prorrogado.

João Neiva/ES, 01 de setembro de 2017.

ELIZIARA DELUNARDO DA SILVA

Presidente
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serviço autôNomo de Água e esgoto de João Neiva

PORTARIA Nº 157/2017
Publicação Nº 100760

PORTARIA Nº 157, de 21 de Setembro de 2017.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva- ES, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
a Lei Municipal nº 1.425/2003. Designado através do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o primeiro quinquênio ao servidor público do SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Nei-
va/ES, por tempo de serviço, de acordo com Art. 142, Lei Municipal nº. 770/97, conforme abaixo especificado:

NOME CARGO CLASSE Quinquênio
MARIA APARECIDA PESSOA BLANK Auxiliar Administrativo F 6º

Art. 2º - - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 21/09/17.

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

João Neiva/ES, 21 de Setembro de 2017.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal nº 6.127/2017

PORTARIA Nº 158/2017
Publicação Nº 100761

PORTARIA Nº 158/2017

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER a servidora Leandro Soares da Cruz 
ocupante do cargo de Ajudante, Classe A, Nível I a licen-
ça de 02(dois) dias, conforme Artigo 74, Inciso IV, da Lei 
770/97.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

João Neiva/ES, 21 de Setembro de 2017

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017

PORTARIA Nº 159/2017
Publicação Nº 100762

PORTARIA Nº 159/2017

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado 
através do Decreto nº 6.127/2017 datado em 02/01/2017

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER a servidora CARLOS HUMBERTO GA-
BRIEL, ocupante do Cargo de Operador de ETA, classe “F”, 
Nível XIV a licença de 01(um) dia, referente ao Abono do 
Servidor Público no período de 27/09/2017, conforme, 
conforme Lei nº 2.790 de 16/09/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

João Neiva/ES, 21 de Setembro de 2017.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.127/2017
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Marechal Floriano

Prefeitura

PP 051/17
Publicação Nº 100798

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação pública complemen-
tar (urbana e rural), serviços de implantação e manutenção de áreas verdes manutenção civil e paisagística de parques, 
jardins, controle de pragas urbanas e limpeza e desinfecção das cisternas e caixas d’água no Município de Marechal Flo-
riano.

ABERTURA: 05/10/2017 às 14 horas.

LOCAL: Sala de Licitações da PMMF – Rua Davide Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: E-mail licitacao@marechalfloriano.es.gov.br e no site www.marechalfloriano.es.gov.br. Telefone (27) 3288-1111/1367, 
de 12:00 às 17:30 hs.

Marechal Floriano/ES, 22 de setembro de 2017.

Marilene Jähring

Pregoeira Oficial

mailto:licitacao@marechalfloriano.es.gov.br
http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
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Montanha

Prefeitura

ADITIVO  CONTRATO N° 082/2017
Publicação Nº 100737

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA/ES.
AVISO
Extrato do 1º Aditivo ao Contrato 082/2017.
CONVITE nº 006/2017.
Partes: Município de Montanha/ES e a empresa ESFERA 
SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME.
Vigência: Fica alterado o prazo de vigência do contrato ori-
ginal ate dia 30 de setembro de 2017 cujo objeto e a pres-
tação de serviço da reforma cobertura metálica da quadra 
de esportes da EMEF Domingos Martins. Ratificação: As 
demais cláusulas não alteradas ficam ratificadas no ato do 
Termo Aditivo.
Base Legal: Inciso II, do art. 57 da Lei 8.666/93.
CONVITE nº 006/2017.

Montanha, 23 de agosto de 2017.

IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES

Prefeita Municipal

DISTRATO CONTRATO N°035
Publicação Nº 100747

DISTRATO DE CONTRATO n°035/2017

DISTRATANTE: COMERCIO PREMOLDADOS MONTANHA 
LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ.: 00.412.823/0001-24, com sede no Município de 
Montanha/ES.

DISTRATADA: Município de Montanha/ES, através da Prefei-
tura Municipal de Montanha/ES, CNPJ.: 27.174.051/0001-
96, pessoa jurídica de direito público interno, com sede o 
foro nesta cidade de Montanha/ES.

CLAUSULA PRIMEIRA – As partes acima qualificadas, de 
comum acordo e na melhor forma de direito, estabelecem 
o presente DISTRATO do contrato de prestação de serviços 
para locação de imóvel destinado a secretaria de cultura e 
desporto neste Município de Montanha/ES.

CLÁUSULA SEGUNDA - A distratante e a distrada acordam 
que os serviços prestado serão interrompidos, pois a ad-
ministração achou outro imóvel mais perto da secretaria 
de Educação e mais vantajoso pela Distratada não caben-
do reclamação das partes em tempo algum.

CLAUSULA TERCEIRA – O presente Distrato é irrevogável 
e irretratável, não cabendo arrependimento das partes, 
obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o pre-
sente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e for-
ma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentais, 
elegendo desde logo e foro da comarca de Montanha para 
dirimir quaisquer dúvidas ou litigios dele decorrentes.

Montanha, 19 de setembro de 2017.

IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FERNANDES.

Prefeita Municipal

PREGÃO  FMAS 014/2017
Publicação Nº 100744

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE PREGÃO

014/2017

A Prefeitura Municipal de Montanha, através do FMAS, tor-
na público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 04 de outubro de 2017 às 08:00 horas, 
na sala de Licitações da Prefeitura, o Pregão Presencial 
nº. 014/2017, do tipo menor preço por item destinado a 
contratação de empresas para prestar serviço de manu-
tenção da frota de veículos do FMAS. O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira 
das 7:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/n. Ou-
tras informações poderão ser obtidas no endereço acima 
e/ou site montanha.es.gov.br e pelo e-mail: licitacaomon-
tanha@hotmailcom

Montanha, 021 de setembro de 2017.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE PREGÃO

015/2017

A Prefeitura Municipal de Montanha, através do FMAS, tor-
na público para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 05 de outubro de 2017 às 08:00 horas, na 
sala de Licitações da Prefeitura, o Pregão Presencial nº. 
015/2017, do tipo menor preço por item destinado a aqui-
sição de material de consumo destinado a casa de acolhi-
mentos do idoso e criança do FMAS . O edital em inteiro 
teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira 
das 7:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/n. Ou-
tras informações poderão ser obtidas no endereço acima 
e/ou site montanha.es.gov.br e pelo e-mail: licitacaomon-
tanha@hotmailcom

Montanha, 021 de setembro de 2017.

Jane Bispo Engelhardt

Pregoeira

mailto:licitacaomontanha@outlook.com
mailto:licitacaomontanha@outlook.com
mailto:licitacaomontanha@outlook.com
mailto:licitacaomontanha@outlook.com
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Piúma

Prefeitura

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 4º TERMO ADITI-
VO AO CONTRATO Nº 126/2015

Publicação Nº 100714

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO 4º TRMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 126/2015

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 
27.165.695/0001/-18.

CONTRATADO: DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 
EPP, CNPJ nº 39.320.478/0001-34

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de Links de comuni-
cação para conexão das unidades da Prefeitura de Piúma, 
por meio de serviço de comunicação de dados para trans-
portes de informações, através de diversas tecnologias.

OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Acrescentar va-
lor no 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 126/2015.

VALOR: R$ 72.404,00 (setenta e dois mil, quatrocentos e 
quatro reais)

PROCESSO Nº: 6696/2017

Adrien Moreira Louzada

Secretária de Administração

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2017
Publicação Nº 100743

AVISO DE ATA DE DISPENSA Nº 058/2017

O Município de Piúma, do Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições torna público, A ATA DE DISPENSA Nº 
058/2017 DA CPL, cujo o objeto é EXAME MÉDICO, para 
atender a demanda de manda judicial, tendo a empresa A 
CLINICA OTORRINO RICARDO LOUREIRO S/S LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 27.744.879/0001-32, apresen-
tado o menor preço, com valor total de R$ 150,00 (cento 
e cinquenta reais).

Processo nº 9785/2017

Ana Luiza Ferreira Mathias

Secretária de Saúde

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 100846

AVISO DE CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LI-
CITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, de acordo com De-
creto Municipal nº 1.118/2017 e sua alteração, através de 
Secretária Municipal de Cultura, Sra. Jéssica de Andrade 
de Oliveira, no uso de suas atribuições torna público, para 

cumprimento do disposto no artigo 26 da Lei 8.666/93, a 
inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, inciso 
III, da Lei 8.666/93, para contratação do artista “EDUAR-
DO CAMILETTI”, através da empresa EDUARDO CAMILETTI 
13986433783 CNPJ sob o nº 24.401.183/0001-15, para 
apresentação de show musical no dia 30/09/2017, visando 
atender a Secretaria Municipal Cultura, na Festa do Bairro 
Niterói

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

PROCESSO Nº: 9985/2017

Jéssica de Andrade de Oliveira

Secretária de Cultura

CONTRATO Nº 057/2017
Publicação Nº 100829

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 057/2017

Processo nº 8508/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – 
CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

CONTRATADO: SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA-EPP, 
CNPJ nº 30.684.146/0001-46

OBJETO: Prestação de Serviços de Locação de Veículos le-
ves, para suprir as necessidades desta municipalidade – 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRRO 
DE PREÇOS Nº 010/2017.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses

DATA DE ASSINATURA: 06/09/2017.

VALOR GLOBAL: R$ 25.620,00 (vinte e cinco mil, seiscen-
tos e vinte reais)

André Layber Miranda

Secretário Municipal de Obras e Serviços

EDITAL 001/2017 SEMPLA
Publicação Nº 100713

EDITAL 001/2017 SEMPLA DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO 
DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO

MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE PIÚMA

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto na Lei nº 2.203, 
de 1512 de junho de 2017, que “Institui o Conselho Mu-
nicipal da Juventude de Piúma, fica convocado o processo 
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eleitoral para escolha dos conselheiros e conselheiras da 
sociedade civil do Conselho Estadual de Juventude para o 
biênio 2017/2019.

Art. 2º - O processo eleitoral se dará em 02 etapas, sendo 
a primeira etapa da eleição para preenchimento das vagas 
por segmento, e será feita através de entidades represen-
tativas; e a segunda etapa se dará por eleição direta, a ser 
legislada em edital próprio, e servirá para provimento das 
possíveis vagas remanescentes da primeira etapa.

Art. 3º - Para se habilitar à referida eleição as organiza-
ções da sociedade civil deverão comprovar:

I. Pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;

II. Atuação na mobilização, organização, na promoção, na 
defesa ou na garantia dos direitos com reconhecimento na 
área e na temática de juventude.

Art. 4º - No ato da inscrição a organização deverá apre-
sentar os seguintes documentos:

I. Cópia do Estatuto ou de documentos comprobatórios de 
sua existência no Município de Piúma, quando a entidade 
não possuir registro em cartório;

II. Descrição de atividades do último ano que informe sua 
atuação no campo da juventude no Munícipio de Piúma, 
apresentando atividades organizadas individualmente ou 
em parceria com outras organizações, atividades em que 
foi participante, quantidade de pessoas atingidas, histórico 
e demais informações;

III. Formulário padrão preenchido (ANEXO I).

§ 1º - A inscrição deverá ser feita por meio do recebimento 
da documentação indicada acima na Secretaria de Gover-
no e Planejamento, situada na Rua Aníbal de Souza Gon-
çalves, nº18, 4º andar, Acaiaca, Piúma, ES. CEP 29285-
000, do dia 25/09/2017 a 04/10/2017.

§ 2º - A inscrição da organização de atuação estadual, de 
caráter geral, não permitirá a inscrição de suas associadas 
ou filiadas.

Art. 5º - Para participar da Assembleia de Eleição e para 
assumir eventual cadeira no CMPJ, serão admitidas priori-
tariamente jovens entre 16 e 29 anos.

Art. 6º - As vagas dos representantes da sociedade ci-
vil no Conselho serão organizadas por representação de 
segmentos e movimentos, ocupando divisão de cadeiras, 
conforme quadro a seguir:

SEGMENTO VAGAS

Movimento Religioso, com Juventude Organizada 02

Movimento Juventude Partidária 02

Movimento Universitário 02

Movimento de Advogados Brasileiros (OAB) 02

Movimento de Grêmio Estudantil 02

Movimento de Associação Comunitária 02

Art. 7° - A Comissão Eleitoral será composta por: Mateus 
Teixeira de Oliveira Santos Motta, Thais Sangali Julio; Ra-
fael Cristian Machado Scherrer e Leonel Silveira Alphoim.

Art. 8° - A Comissão publicará no dia 05 de outubro de 
2017 a lista dos candidatos a representantes da socieda-
de civil habilitados, abrindo prazo para recurso. Encerrado 
este prazo, deverá ser publicada no dia 09 de outubro de 
2017, a relação final das representações da sociedade civil 
habilitadas para participação na Assembleia de Eleição, a 
se realizar no dia 16/10/2017, conforme cronograma abai-
xo.

ETAPA PRAZO

Lançamento do Edital 22/09/2017

Inscrição das Entidades Candidatas 25/09/2017 a 
04/10/2017

Divulgação das Entidades Habilitadas 05/10/2017

Pedido de Recurso 06/10/2017

Divulgação do Resultado Final das Entidades 
Habilitadas 09/10/2017

Realização da Assembleia de Eleição 16/10/2017

Publicação do Resultado das Entidades 
Eleitas 18/10/2017

Art. 9° - É de responsabilidade da Comissão Eleitoral, após 
análise dos documentos comprobatórios e da descrição de 
atividades, aceitar ou rejeitar a inscrição da organização 
da sociedade civil, cabendo recurso conforme cronograma.

Parágrafo único - após análise da documentação enviada 
será publicada a relação definitiva das inscrições aceitas 
pela Comissão Eleitoral.

Art. 10 - A eleição se dará em Assembleia a se realizar no 
dia 16 de outubro de 2017, iniciando-se às 09h, na sede 
da Secretaria Municipal de Governo e Planejamento.

Art. 11 - Será credenciado apenas um representante de 
cada organização que terá direito a voz e voto na referida 
Assembleia.

Art. 12 - A definição dos procedimentos para realização da 
Assembleia, assim como todo o processo de escolha das 
organizações para comporem o CMPJ, poderá ser fiscaliza-
do pelo Ministério Público.

Art. 13 - Os representantes das organizações poderão vo-
tar apenas em representante da cadeira a qual estará con-
correndo à vaga, conforme inscrição. Tanto a titularidade 
quanto a suplência da vaga ficarão a cargo da entidade 
eleita.

Parágrafo único: em caso de empate, a votação será re-
metida a todos os representantes que disputam as demais 
cadeiras.
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Art. 14 - Após apurado e divulgado o resultado, será fei-
ta a lavratura da ata que será encaminhada à Secretaria 
Municipal de Governo e Planejamento a qual proclamará 
as entidades eleitas e encaminhará, num prazo máximo 
de 04 (quatro) dias úteis para nomeação em ato próprio.

Art. 15 - Durante o processo de análise dos documentos, 
a Comissão Eleitoral poderá solicitar outras informações e/
ou documentos, caso necessário.

Art. 16 - Outras informações poderão ser obtidas direta-
mente na Secretaria Municipal de Governo e Planejamento 
ou pelo e-mail: governo@piuma.es.gov.br

Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral.

Piúma, 22 de setembro de 2017.

José Ricardo Pereira da Costa

Secretário Municipal de Governo e Planejamento

ANEXO 01

FICHA DE CADASTRO PARA ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL

NOME DA ENTIDADE

REPRESENTANTE LEGAL

ENDEREÇO

CONTATOS

E-MAIL

IDENTIFICAÇÃO DA 
ENTIDADE
*Opções de segmentos 
baseadas na lei para 
composição do Conselho 
Municipal de Juventude.

( ) Movimento Religioso, com Juventude 
Organizada
( ) Movimento Juventude Partidária
( ) Movimento Universitário
( ) Movimento de Advogados Brasileiros 
(OAB)
( ) Movimento de Grêmio Estudantil
( ) Movimento de Associação Comunitária

REPRESENTANTE TITULAR

NOME COMPLETO

ENDEREÇO

RG/ORGÃO E CPF RG: CPF:

TELEFONE

E-MAIL

Solicito meu cadastro para participar da eleição do Conse-
lho Municipal de Juventude, informando estar ciente e de 
acordo com as disposições contidas no EDITAL DE ELEI-
ÇÃO DA CMJ Piúma, _______ de ____________________ 
de 2017.

Representante Legal da Entidade Representante Titular da 
Entidade

Comissão Eleitoral Presidente da Comissão
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Presidente Kennedy

Prefeitura

RESULTADO DE RECURSO E ABERTURA DA PROPOSTA TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017 E AVISO 
DE RESULTADO FINAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2017

Publicação Nº 100788

RESULTADO DE RECURSO E ABERTURA DA PROPOSTA TÉCNICA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que não foram apre-
sentados recursos quanto à habilitação na Tomada de Preços em epígrafe. Assim sendo, fica determinada a abertura dos 
Envelopes “B” – Proposta Técnica - para o dia 26/09/2017 às 10:30 horas.

AVISO DE RESULTADO FINAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 005/2017

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado final da 
Concorrência Pública em epígrafe, sendo a empresa RRG CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME declarada vencedora 
do certame com o valor total de R$ 8.104.269,42 (oito milhões, cento e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e 
quarenta e dois centavos). Deste modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos.

Presidente Kennedy/ES, 21/09/2017.

Bruno Roberto de Carvalho

Presidente da CPL
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO ATA DE RP-FMS003-17
Publicação Nº 100717

RESUMO DE TERMO DE ADESÃO ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa que na 
data de 21/09/2017, aderiu parte da Ata de Registro de 
Preços-FMS nº 003/2017– Pregão Presencial nº021/2017- 
oriundo do Fundo Municipal de Saúde do Município de San-
ta Maria de Jetibá-ES, para contração de empresa com a 
finalidade de prestação de serviços de frete de veículos 
para atender demanda de diversas secretarias da mu-
nicipalidade, conforme descrições contidas no Anexo da 
referida ata. Fornecedor: Cooperativa de Transporte da 
Região Serrana. CNPJ: 04.853.251/0001-70- ValorTotal: 
71.800,00. Processo: 13064/2017.

SIGRID STUHR

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

DECRETO N° 1248/2017
Publicação Nº 100839

DECRETO Nº 1248/2017

AUTORIZA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VALDEMIRO STORCH. O 
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento protocolizado em 
06/09/2017, sob o nº 14653/2017, pelo servidor Valde-
miro Storch;

- considerando que o referido Servidor, ocupante do Cargo 
de Provimento Efetivo de Trabalhador Braçal – Matrícula 
nº 50.424, apresentou certidão de tempo de contribuição 
fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS – 
NIT: 1706115625-0 - Protocolo 07001190.1.00042/17-7;

- considerando que o período não é concomitante ao pe-
ríodo em que o servidor fora nomeado como estatutário;

- considerando o parecer jurídico no processo nº 
14653/2017;

- considerando o Art. 72, VI da Lei Orgânica do Município 
de Santa Maria de Jetibá-ES.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica a Gerência de Recursos Humanos da Secre-
taria de Administração, autorizada a AVERBAR na Ficha 
Funcional Individual do Servidor Público Municipal VALDE-
MIRO STORCH, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo 
de trabalhador Braçal – Matrícula nº 50.424, o tempo de 
serviço e de contribuição de 932 (novecentos e trinta e 
dois) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 6 (seis) meses e 22 
(vinte e dois) dias, certificado pelo Instituto de Nacional 
do Seguro Social - INSS, que fica fazendo parte integrante 
deste Decreto, dias esses que são referentes aos períodos 
de 01/03/1996 a 31/12/1996; 03/02/1997 a 28/01/1998 
e 05/05/1998 a 31/01/1999.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 20 de Setembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1249/2017
Publicação Nº 100840

DECRETO Nº 1249/2017

CONVOCA A SERVIDORA PUBLICA JACIRA GURTLER, QUE 
SE ENCONTRA EM LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES 
PARTICULARES, A RESSUMIR EXERCÍCIO. O Prefeito Mu-
nicipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que foi concedida licença para trato de in-
teresses particulares a servidora Jacira Gurtler, por meio 
do Decreto nº 511/2017, pelo período de 03/04/2017 a 
02/04/2021;

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº 046/2017, proto-
colizada em 18/09/2017, sob o nº 15268/2017, informan-
do sobre a necessidade do retorno da servidora as suas 
atividades como Auxiliar Geral, na Gerência de Recursos 
Humanos devido o aumento da demanda de trabalho tais 
como: acompanhamento da impactação do ponto eletrô-
nico, cadastro de informações no sistema para impacta-
ção do Esocial e auxilio nos cálculos para regularização do 
Avanço Padrão;
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- considerando o Art. 105 da Lei 331/1997 e § Único: 
”Quando o interesse do Serviço Público o exigir, a Licença 
poderá ser cassada a juízo da autoridade competente” e 
“Na hipótese deste Artigo, o Servidor terá 30 (trinta) dias 
de prazo para reassumir o exercício”.

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei 
Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica convocada a servidora JACIRA GURTLER, Ma-
trícula: 52.258, Cargo Efetiva de Auxiliar Geral, que se 
encontra em Licença para Trato de Interesses Particula-
res, a reassumir exercício, nos termos do Art 105 da Lei 
331/1997.

Parágrafo Único. A servidora terá 30 (trinta) dias de prazo 
para reassumir o exercício, conforme Parágrafo Único do 
Art. 105 da Lei 331/1997.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração, fará as anotações de controle na Ficha 
Funcional da Servidora.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 20 de Setembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

DECRETO N° 1250/2017
Publicação Nº 100841

DECRETO Nº 1250/2017

AUTORIZA A ANULAÇÃO DE EMPENHOS SOB O TÍTULO DE 
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO. O Prefeito Municipal 
de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais e,

- considerando parecer minuta de Decreto às fls. 07 do 
processo nº 17955/201.6;

- considerando a existência de dotações orçamentárias em-
penhadas sob o título de restos a pagar não processados;

- considerando que tais empenhos em restos a pagar, one-
ram a dívida flutuante municipal, refletindo obrigações 
inexigíveis, com as consequentes demonstrações contá-
beis irreais;

- considerando o disposto no Artigo 38 da Lei Federal nº 
4320/64 e ainda, o disposto nos Artigos 71 e 72, Incs. VI e 
XVI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica a Secretaria de Fazenda autorizada a anular 
a dotação orçamentária empenhada sob o título de res-
tos a pagar não processados, referente ao empenho nº 
10639/2016.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 20 de Setembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO 9º ADITIVO AO CONTRATO FMS 78/2014
Publicação Nº 100728

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimento 
ao Art. 61 da lei 8.666/93 Firmou o que segue:

9º Termo aditivo ao Contrato nº 078/2014 - FMS: Contra-
tada: Seguros Sura S.A. Objeto:Inclusão do veículo ônibus 
Marcoplo Volare VSL ano/modelo 2017/2017 - Placa PPU 
6388; O valor correspondente a inclusão do veículo é de 
R$ 1.239,45. Processos: 11985/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 095/17
Publicação Nº 100248

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme 
Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 095/2017: Contratada: Luiz Roque Sperandio. 
Objeto: Contratação musical/show com a Banda Eclipse do 
Forro durante a Feira do Morango que acontecerá nos dias 
16 e 17 do corrente ano, com apresentação no dia 17/09, 
a partir das 20h:00min. Valor total: R$ 1.500,00. Dotação: 
00137 - Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Física (008
001.133920061.104.33903600000.10000000). Processo: 
13705/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá
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EXTRATO CONTRATO Nº 096/2017
Publicação Nº 100725

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme 
Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 096/2017: Contratada: Gestto Assessoria e 
Consultoria Ltda. Objeto: Prestação de serviços de asses-
soria técnica especializada para venda de Bens Móveis Pa-
trimoniais considerados inservíveis, através da disponibi-
lidade do uso de Sistema/Tecnologia de Venda de Ativos 
Inservíveis, por meio eletrônico (via web), em tempo real, 
On-line e Presencial Simultaneamente visando alienação 
de bens móveis inservíveis e/ou adjudicados do município, 
veículos apreendidos/acautelados, conforme demais des-
crições contidas no Anexo 03 e Anexo 3 "A e B", bem como 
critérios e especificações contidas no Edital de Pregão Pre-
sencial nº 096/2016. Valor: Pela prestação dos serviços, a 
Contratada fará jus ao recebimento por parte da Contra-
tante, do valor correspondente a 10% (dez por cento) do 
preço de arrematação em cada leilão realizado, referen-
tes à Assessoria Técnica para Venda de Bens Patrimoniais 
considerados inservíveis. Dotação Orçamentária: Código 
da Receita: 2215 - Alienação de veículo; 2216 - Alienação 
de móveis e utensílios; 2217 - Alienação de equipamen-
tos; 2219 - Alienação de outros bens móveis. Processo: 
13529/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATOS FMS NºS 38-39-40-41-42-43-
44-45-46-2017 

Publicação Nº 100271

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme 
Art. 61 da Lei 8.666/93. que firmou, o que segue, refe-
rente a Atas de Registro de Preços, decorrentes da licita-
ção na modalidade de Concorrência nº 009/2017. Prazo: 
15/09/2017 a 14/09/2018. Dotação: Fundo Municipal de 
Saúde: 000015001103010012.002 - Atenção primária em 
saúde - 33903000000 - Material de consumo - Ficha - 00013 
- Fonte de Recurso - 12030019. 00015001103010082.064 
- Administração geral - 33903000000 - material de con-
sumo - Ficha - 00019 - Fonte de Recurso - 12010000. 
Processo nº 3556/2017.

Contrato FMS nº 038/2017: Contratada: Dental Med Equip 
e Mat Odont e Hosp Ltda EPP. Objeto: Aquisição de mate-
rial odontológico, conforme descrições contidas no anexo 
do contrato, conforme descrições contidas no edital que 
originou a Ata de Registro de Preços-FMS 28/2017. Valor: 
R$ 8.254,94.

Contrato FMS nº 039/2017: Contratada: Dental Open Co-
mercio de Prod Odont Ltda EPP. Objeto: Aquisição de ma-
terial odontológico conforme descrições contidas no anexo 
do contrato, conforme descrições contidas no edital que 
originou a Ata de Registro de Preços-FMS 29/2017. Valor: 
R$ 7.386,28.

Contrato FMS nº 040/2017: Contratada: Dental Univer-
so Eireli EPP. Objeto: Aquisição de material odontológico 
conforme descrições constante no anexo do contrato, bem 
como conforme descrições contidas no edital que origi-
nou a Ata de Registro de Preços-FMS 30/2017. Valor: R$ 
11.966,00.

Contrato FMS nº 041/2017: Contratada: Holy Med Com. 
De Prod. Medicos Hospital. Eireli ME. Objeto: Aquisição 
de material odontológico conforme descrições contidas no 
anexo do contrato e conforme descrições contidas no edi-
tal que originou a Ata de Registro de Preços-FMS 33/2017. 
Valor: R$ 65,85.

Contrato FMS nº 042/2017: Contratada: Leader Distr. de 
material hospitalar LTDA ME. Objeto: Aquisição de mate-
rial odontológico conforme descrições contidas no anexo 
do contrato e conforme descrições contidas no edital que 
originou a Ata de Registro de Preços-FMS 35/2017. Valor: 
R$ 4.156,60.

Contrato FMS nº 043/2017: Contratada: Odontoplus LTDA 
ME. Objeto: Aquisição de material odontológico conforme 
descrições contantes no anexo do contrato e conforme 
descrições contidas no edital que originou a Ata de Regis-
tro de Preços-FMS 36/2017. Valor: R$ 9.091,00.

Contrato FMS nº 044/2017: Contratada: S2 Saude LTDA 
ME. Objeto: Aquisição de material odontológico conforme 
descrições contidas no aenxo do contrato e conforme des-
crições contidas no edital que originou a Ata de Registro de 
Preços-FMS 37/2017. Valor: R$ 2.786,64.

Contrato FMS nº 045/2017: Contratada: Semear distribui-
dora eireli EPP. Objeto: Aquisição de material odontológico 
conforme anexo do contrato e conforme descrições conti-
das no edital que originou a Ata de Registro de Preços-FMS 
38/2017. Valor: R$ 504,00.

Contrato FMS nº 046/2017: Contratada: Distrimix Dis-
tribuidora de Medicamentos LTDA. Objeto: Aquisição De 
Material Odontológico Conforme Descrições Contidas No 
Anexo Do Contrato e conforme descrições contidas no edi-
tal que originou a Ata de Registro de Preços-FMS 31/2017. 
Valor: R$ 669,00.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
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LEI N° 2015/2017
Publicação Nº 100759

LEI Nº 2015/2017

AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES E ORGANIZAÇÕES DA SO-
CIEDADE CIVIL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES PARA USO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E IMPLEMENTOS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Parceria em Acordo de Cooperação entre o Mu-
nicípio de Santa Maria de Jetibá-ES e Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos de Santa Maria de Jetibá/ES.

Art. 2º. Ficam permitidas as parcerias de posse, uso e guarda dos equipamentos, mobiliários e implementos na forma do 
Anexo Único desta Lei, indicando expressamente a entidade beneficiária.

Art. 3º. Os prazos, direitos e obrigações das parcerias de que trata a presente lei, serão previsto nos Termos de Acordo de 
Cooperação, na forma da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art. 4º. Caberá às entidades beneficiárias o zelo pelos bens cedidos, sendo obrigadas a efetuar todas as manutenções 
necessárias, arcando com todos os custos inerentes ao consumo e manutenção dos mesmos.

Art. 5º. Revogam-se na íntegra as leis 1.744/2015 e 1.937/2016, assim como as disposições em contrário.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 19 de Setembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

ITEM ENTIDADE BENEFICIADA DESCRIÇÃO DOS BENS

01 Associação de Moradores e Agricultores 
Familiares da Comunidade Zummach AMA-
F-ZUMMACH

01 (um) Trator de Pneu New Holland–TL75E, 4x4 série L7ECR416128-chassi Z9CB58945
01 (uma) Batedeira de Cereais BC 80–III–Marca NUX–Série JN0300–para trator universal – 
PRONAF/2002 - RP 8714
01 (uma) Bomba de óleo marca MAC – LUB Patrimônio 10084
01 (uma) Bomba de graxa MAC 40
01 (um) Arado Baldan - série 60195197-904
01 (um) Arado Baldan - série 078964002005
01 (um) Carreta Agrícola para trator, marca Chiumento, série 006 - SEAG/2009 - RP 8914 
Estadual
01 (um) Veículo Caminhão com Baú Isotérmico Ford Cargo 816 - bfveads7ebs - 68263. placa 
OYJ-2401 - RP 16079.
01 (um) Trator Agrícola Compacto Valmet 785 4x2 S/HI Trac. - série: 0785.2W.47046 
Mont.0785.FA.74293 motor: 229.044.07944
01 (uma) Enxada Rotativa para trator 75cv - marca Mecrul - modelo ERP 200 7 fl. série 23002 
- RP 16419 Estadual
01 (uma) Grade
01 (uma) Carroça Cemag - FA3/555 - série A 0075/98
200 (duzentas) Caixas Plásticas para hortaliças – F.06/2013
01 (um) Veículo Caminhão Tipo Baú-marca Ford Cargo 816-chassi: 9BFVEADS7EB68263-ano 
2014-placa OYJ-2401 - SEAG 0279/2014 - RP.16079.
200 (duzentos) Caixas Plásticas. F.4/11/2015
01 (uma) Rotativa

02

Associação de Pais, Ex-Alunos e Alunos 
da Escola Família Agrícola de São João de 
Garrafão
APEAEFA

01 (um) Veículo- Tipo Pick-UP, marca Chevrolet - modelo Montana 1.4 ECONO FLEX, cor 
branco - chassis 9bgca80x0fb 118923 - ano 2014/2015 Operacional - Placa OYJ-3935 - SEAG 
026/2014 - RP16102 Estadual
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03 Associação dos Agricultores Familiares
de Rio Taquara - AART

01(um) Trator de Pneu Valtra 785, 4x4 com HI Trac tipo 07854 GA 79355 – PRONAF/2002
01(uma) Grade Marca:BALDAN N.AB28X2X35 DR–Nº 73896001002 - PRONAF/2002
01 (uma) Batedeira de Cereais IN 0301, BC 80–III–Marca NUX–para trator universal – PRO-
NAF/2002
01 (uma) Bomba de graxa
10 (dez) unidades de Tambores de óleo de 50 litros vazios
01 (uma) Bomba de óleo Mac Lub Patrimônio 10387
01 (um) Arado Marca Baldan nº AF - 4X28X6.00 LCDG, série 078964002001
01 (uma) Lamina traseira Santa Isabel - série A28D0099
01 (uma) Enxada rotativa série 4157
01 (uma) Carreta azul, marca VMAQ, modelo B.970 - 4 ton série 449742 - SEAG 088/2014 e 
0260/2014 - RP 16415 Estadual
01(uma) Enxada Rotativa MEC-RULL,modelo ERP 200/8 FLsérie23710-RP16423 Estadual
01 (um) Trator Agrícola 75 cv - marca New Holland - modelo TT 4030 - 4X4 - chassis 
HCCZ4030KECG32666 - série 404697 - RP 16492 Estadual
300 (trezentas) Caixas plásticas Ano 2015
02 (duas) Cadeira Tipo secretária - Patrimônio 16310 e 16313
02 (duas) Mesa Tipo secretária - Patrimônio 16276 e 16289
01 (uma) Impressora BR 89 FFP1R6 - Patrimônio 16112
01 (uma) Carroça CEMAG FA3/5BB - série A3262/2000

04

Associação de Agricultores (as) Rurais 
de Recreio, São José do Rio Claro, Alto 
Recreio, Santa Luzia, Rio Nove e Rio Bonito 
- AGROUNI

01 (um) Trator Agrícola Valtra BL 88, tração 4x4, motor EU, série BL 88215007, chassi 
000L884508M000290, ano de fabricação 2008 - Patrimônio 14527
01 (uma) Batedeira de Cereais BC 80 – MAXUR – série 84335200
01 (uma) Enxada rotativa RSF 1700 – série 8432 – 2900
01 (um) Arado 3 X 28 – série 8432.1000 - Kohler
02 (duas) Cadeira Tipo secretária - Patrimônio 16300 e 16309
02 (duas) Mesa Tipo secretária - Patrimônio 16288 e 16277
01 (uma) Carreta azul - marca VMAQ - modelo 04 TON - SEAG 088/2014 e 260/2014 - RP 
16416

05
Associação de Produtores Familiares Orgâni-
cos de Santa Maria de Jetibá/ES - AMPARO 
FAMILIAR

13 (treze) Balanças eletrônicas de 15 kg, patrimônios: 18815, 18817, 18818, 18819, 18823, 
18825, 18833, 18837, 18839, 18840, 18841, 18844 e 18848.

06 Associação dos Produtores Rurais Bandarra 
Nova Esperança

01 (um) Trator Agrícola com tração 4x4, Ano 2011 - 1055 TDFI YB44TM.11280 D chassi 
56000211 - Motor F 7862
01 (uma) Enxada Rotativa MEC-RUL - série 19969
01 (um) Arado fixo 3 x 26/28 F3, série 602423410001003
01 (um) Trator New Holland, série T75CR 406495
01 (uma) Enxada rotativa para trator 75cv, marca MecRull, modelo ERP 200 7FL, operacional, 
RP: 16420
01 (uma) Batedeira de Cereais, marca Triton, modelo TR 917, operacional, SEAG 088/2014 e 
260/2014 - RP 16429

07 Associação dos Pequenos Produtores Agrí-
colas de São João de Garrafão - APPA-SJG

01 (uma) Grade Baldan HI 28x 20x35 ODMA - série 1511020298
01 (uma) Bomba de óleo DIESEL - MAC-LUB 80 - Patrimônio 10083
02 (dois) Tambores de 200 litros
01 (um) Trator Agrícola VALTRA Valmet.- série:22904407944 PA 71082
01 (um) Caminhão com carroceria aberta de madeira, ano 2013, placa OVF-8849
01 (uma) Roçadeira Baldan, modelo RP 1500-2 FC SSE , série 15 160/3058/2000
01 (uma) Batedeira Triton, Mod. TR 917 série 54337 - SEAG 088/2014 e 260/2014 - RP 16428 
Estadual
01 (uma) Enxada Rotativa MEC-RULL, Mod. ERP 200 7 FL série 23901 - SEAG 088/2014 e 
260/2014 - RP 16421 Estadual
200 (duzentas) Caixas Plásticas Ano 2015
01 (uma) Máquina p/pré-limpeza e classificação de feijão
01 (uma) Máquina p/ empacotar Produtos granulados (feijão) - Automática, marca Matisa – sé-
rie 067/2002 - Patrimônio 9826
01 (um) Arado Baldan- série 1506023471
01 (uma) Balança 150 kg – série 71845 ano 2003
01 (um) Compressor PALD série 4008109
01 (uma) Batedeira de Cereais BCI 500
01 (uma) Rotativa Cemag MS60c-SÉRIE T 35888
01 (um) Espalhador de calcário
02 (duas) Cadeira Tipo secretária - Patrimônio 16314 e 16312
02 (duas) Mesa Tipo secretária - Patrimônio 16284 e 16293
01 (uma) Impressora Patrimônio 16116
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08
Associção de Produtores Agricolas de 
Caramuru
APAC

01 (uma) Rotativa Seletiva MEC RULL - Nº24035
01 (uma) Bomba de graxa 10 litros
01 (uma) Bomba de óleo Marca MAC-LUB 80 - Patrimônio 10082
01 (uma) Carroça série FA35FBSS - nº A00382/99
01 (um) Arado Baldan - série 1506023470 mod: AF-3x28x6-00 MMSRCDG.
01 (uma) Batedeira de cereais BC-80III-PRONAF/99
01 (uma) Grade Baldan nº 1511020282 - MOD: H1-28X20X3.50dma
01 (um) Trator agrícola JOHN-DEERE 5303 - chassi 1BM5303XTA0090765 – Sé-
rie:3035/51001307
10 (dez) Tambores Plásticos de 50 litros
02 (duas) Cadeira Tipo secretária - Patrimônio 16303 e 16301
02 (duas) Mesa Tipo secretária - Patrimônio 16286 e 16275
01 (uma) Impressora BR 89 FFP1S1 CB 710-64002 - Patrimônio 16111
01 (uma) Enxada Rotativa MEC-RULL - modelo ERP 200 7 FL - RP 16422 Estadual

09
Associação de Agricultores Familiares, Pro-
prietários e Moradores de Côrrego Simão e 
Região Visinha - AAPM-CS

01 (um) Trator Agrícola Diesel, Nº Série: T 75CR406473 - 75 CV - MARCA NEWHOLLAND - 
MODELO TT 4030 - 4X4 - CHASSIS HCCZ4030VECG24345 - RP 16783 Estadual
01 (uma) Enxada Rotativa MEC-RULL 8FL, série 23656 - SEAG 088/2014 e 260/2014 - RP 
16424 Estadual
01 (uma) Carreta Cemag - 4 ton - MODELO FLECHA AGUA - CHASSIS A323611213 - RP 16799 
Estadual
01 (um) Arado Tatu - TIPO FIXO PARA TRATOR 75 CV - MARCA KOHLER - MODELO ARF 328 - 
série 14/3102 - RP 16845 - Estadual
01 (uma) Grade Aradora série 003191

10 Cooperativa Agroindustrial de Garrafão
GARRAFÃOFRUIT

01 (um) Enxada rotativa MEC-RUL - Série 17147
01 (um) Arado fixo 3 x 26/28 F3, Nº da série: 60224722001005
01 (um) Trator agrícola 1154-4 Completo, com tração 4x4. Chassi 61OM 0707 – Motor C6448
02 (duas) Cadeira Tipo secretária - Patrimônio 16315 e 16311
02 (duas) Mesa Tipo secretária - Patrimônio 16274
01 (uma) Impressora BR 89 FFP1RH CB 710 – 64002 - Patrimônio 16117
01 (uma) Cadeira almofadada Tipo secretária - Patrimônio 019648
19 (dezenove) Cadeiras plásticas
01 (uma) Batedeira Triton TR 917 - série 54338 - SEAG 088/2017 e 260/2014 - RP16425 
Estadual
01 (uma) Câmara Fria Med. 5,00 x 3,50 x 2,80m - 07/2001Med. 5,00 x 3,50 x 2,80m - 07/2001
01 (uma) Máquina de empacotar Pneumática confeccionada em aço inox - 03/2011
02 (duas) Mesa Selecionadora fabricada em aço inox AISI 304, correia em nylon branca comp. 
2,50M larg. 80CM altura 75CM. Com mesa de recepção fabricada em aço inox (chapa perfura-
da) Comp. 2,00M, larg.80CM Altura 75CM. 03/2011. Central Inox
01 (um) Tanque de equilíbrio Capacidade 500 litros inox 304. 03/2011. Central Inox
01 (uma) Bomba Positiva totalmente em aço inox AISI 304 Capacidade 3000 lt/h - 03/2011
02 (duas) Impressora Multifuncional, jato de tinta HP 20 50 - 02/2011 - Patrimônios:18654 e 
18655
02 (dois) Computador com processador Intel Core 2 duo 2,93 ghz 2 GB 500GB, Estabilizador 
300 VA, Monitor LCD 18,5” Widescreen Black; Teclado ABNT PS/2; mouse Ps2. Patrimô-
nios:18647 e 18648
01 (um) Fax Linea Grafite Intelbras - Patrimônio 18649
01 (uma) Antena Celular Fixa base direcional 20 DBI, 800 MHZ; CF-820 AQUA; fio telefônico 
2x22 torcido 20 metros GP cabos - Patrimônio 18650
01 (um) Telefone sem fio TS 10 básico PT - 18651
01 (um) CHIPCELL LEUCOTRON - 18652
02 (duas) Mesa para computador, impressora e fotocopiadora
02 (duas) Mesa para escritório 1,20 x 0,60 com três gavetas
02 (dois) Arquivo em aço 4 gavetas
04 (quatro) Estante Desmontável em aço com 6 prateleiras
08 (oito) Cadeira Fixa quatro pés, espuma injetada em tecido preto. Patrimônios: 8697, 
18702,18698 e 18699.
04 (quatro) Armário em aço, duas portas, quatro prateleiras
01 (um) Not Book Dual, core 3 Gb 250 gb 15,4”, Patrimônio 16.692
01 (um) Conjunto de máquina de lavar Rotativa, e maquina de lavar rotativa de escova, con-
fecciona em aço inox AISI 304: Central do inox. Patrimônio 18791
01 (um) Conjunto de despolpador (Esteira de elevação, picador, batedor, despolpador e refino), 
capacidade 1000kg/h, totalmente confeccionada em aço inox AISI 304, frutas: maracujá, goia-
ba, acerola, abacaxi, manga, morango: Central do inox, série 001/006
02 (duas) Cadeira giratória Tipo secretária S/B, cor cinco, rodízios - tecido
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11

Associação de Moradores, Agricultores 
Familiares e Proprietários de São Sebastião 
de Belém/Rio das Pedras - AMAF BELÉM/
RIO DAS PEDRAS

01 (uma) Enxada Rotativa ERP 175 B. Nº da série: 09071752- Patrimônio 017994
01 (um) Arado FIXO 3 – AF DE 03 DSC LIS 26”* 60228; Nº da série: 60224722001001; DATA 
08/2010 - Patrimônio 017997
01 (um) Trator agrícola 1155 Completo, com tração 4x4.MODELO YA44TA./1280, Chassi 610 M 
1244–Motor C6558; Ano 2010 - Patrimônio 018001
02 (duas) Cadeira Tipo secretária - Patrimônio 16302
02 (duas) Mesa Tipo secretária - Patrimônios: 18294 e 18278
01 (uma) Impressora BR 89 FFP1R9 - Patrimônio 16115
01 (um) Computador Completo - Patrimônio 019516
01 (uma) Batedeira de cereais TRITON TR 917 série 54334 - SEAG 088/2014 e 260/2014 - RP 
16426 Estadual
100 (cem) Caixas Plásticas F. 25/04/2016

12 Associação dos Agricultores Familiares
de Rio Plantoja - AAGFRP

01 (um) Trator agrícola Yanmar 1155-4 Completo, com tração 4x4. Chassi 61OM 1243 – Motor 
C6193;
01 (um) Arado fixo 3 x 26/28 F3, Nº da série: 585018001004;
01 (uma) Enxada rotativa MEC-RUL
05 (cinco) Tambores plásticos de 50 litros
01 (um) Batedeira Triton TR 917, série 54336 - SEAG 088/2014 e 260/2014 - RP16427 Estadu-
al
01 (uma) Grade hidráulica para trator 75 cv - marca Kolher - modelo GH 28x 20 série 14/103 - 
RP 16846 Estadual

13

Associação Pomerana de Agricultores de 
Barracão do Rio Possmoser, Rio Cristal, Rio 
Pantoje, Rio Aaprecida, Rio veado e Rio 
Possmoser
AGRO RIOS

01 (um) Trator Yanmar – 1055-DT, tração 4x4, motor 7243, série YB44TM12280D, chassi 
56000210, Ano 2011.
01 (uma) Batedeira de Cereais BC 80 – Somassey (Osório) – Série 2008-04
01 (uma) Enxada rotativa MEC-RUL – série 19968
01 (uma) Máquina de pré-limpeza e Piladora de café Pré-limpeza, separação de fibras, descas-
que, separação de cafés - Nº1373 ano 2000 Tipo CONA
01 (um) Arado BALDAN fixo, modelo AFL 3 x 28, série 1004 - RP 8849 Estadual
01 (uma) Máquina de selecionar e limpar cebola - marca Fiore - MQ 0600 - Série:0900 - Patri-
mônio 0109492 - RP 9189 Estadual
10 (dez) Tambores plásticos 50 litros para combustível
01 (uma) Bomba de graxa

14
Associação dos Produtores Santamarienses 
em Defesa da Vida
APSAD-VIDA

02 (duas) Bancada para embalagem de verdura 2x80x1,00 mt, inox AR 304 nº 20 c/ pés 080 
cm alt. em tubo galvanizado.
01 (uma) Enlace Monocanal Central + conversor c/ Antena e infraestrutura
01 (um) Micro computador Intel Celeron, monitor Sansung e estabilizador
01 (uma) Impressora Canon I 250 12 PPM
01 (um) Transformador Monofásico 15 KVA c/ para-raio
01 (uma) Mesas Administradoras c/ 4 gavetas
01 (um) Armário Fechado cinza
01 (uma) Câmara frigorífica Ind. p/ resfriamento méd. 3.00 c/ 3.00L, 3.00 A
01 (uma) Mesa p/ computador (Delta) tampo laminado cinza, Méd. 1.30x1,30x0,74 c/ quatro 
gavetas e suporte p/ teclado, CPU e estabilizador.
30 (trinta) Cadeiras c/ braço Giardino
01 (um) Embaladora Imcomp. Aço inox OS 311
01(uma) Balança Eletrônica Balmak–150 kg s/ coluna nº 0616 Mod. BK 50 ano 2003 P. inmetro 
023/99
01 (uma) Bomba c/caixa d’água e conexões
01 (um) Fogão Industrial 04 bocas, com forno.
01 (um) Armário c/ 04 gavetas de inox

15 Cooperativa dos Agricultores Familiares de 
Santa Maria de Jetibá - CAF/SMJ/ES

01 (um) Veículo Tipo Pick-Up, Marca Ford, Modelo Courier L 1.6 Flex, Cor Branca, Operacional, 
RP: 9868. Placa: 7678 – Chassis: 9BFZC52P5BB 901514.- Placa MSK 7678 - RP 9868 Estadual
01 (um) caminhão Baú Isotérmico, 0Km, cor branca, diesel, PBT mínimo 8.150Kg, 156 cv, 
Placa PPQ5787 - Convênio Federal nº 805633/2014 DEC. 1048/2017.

16

Associação de Moradores, Agricultores 
Familiares e Proprietários de Alto São 
Sebastião
HORTCAF

01 (uma) Enxada Rotativa ERP 175 B. série: 090717146
01 (um) Arado fixo 3 x 26/28 F3, série: 60224722001004
01 (um) Trator agrícola 1155 Completo, com tração 4x4. Chassi 61OM 1245 – Motor C6448; 
Patrimônio 18000

01 (um) Computador Completo - Patrimônio 019520

17 Associação dos Produtores de Leite e Deri-
vados do Distrito de Garrafão

01 (uma) Picadeira/Ensiladeira Marca Nogueira ano 08/2004 série 54/9351
01 (uma) Picadeira/Ensiladeira MAXXIUN série 236 JF50, com T90

18 Conselho de Escola de 1º Grau “Fazenda 
Emílio Schroeder”

01(um) Micro Trator Tobata com enxada rotativa–Yanmar TC14 82 YD0560-Pat. 9778
01 (uma) Carroça tracionada série 9779
01 (uma) Roçadeira para Micro Tobata – Série 665
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19
Associação Pomerana de Agricultores (as) 
de Rio Claro, Barra do Rio Claro e Rio Triun-
fo - POMMER

01 (um) Trator Agrícola Tração 4x4, (2011) – 1055 TDFI YB44TM.11280 D Nº de
série: chassi 560O 0210 – Motor F7247.
01 (um) Trator agrícola Valtra – BL 88, tração 4x4, motor EU, série BL 88215004, chassi 
000L884S08M000286, Ano 2008 - Patrimônio 14528
01 (uma) Batedeira de Cereais BC 80 – Somassey (Osório) – Série 200804
01 (uma) Enxada rotativa RSF 1700 – série 8432-2900
01 (uma) Enxada rotativa MEC-RUL- série 110819967
01 (um) Arado reversível 3 x 28 – série 8432.1000
01 (um) Conjunto para beneficiamento de café, lavagem, descascamento, desmucilagem, com-
posto de lavador e separador de café – capacidade 10.000 litros/hora. L 52.10P n: 979 anos 
2000 - Patrimônio 7947
01 (uma) Grade Baldan - série 5022010812
01 (um) Arado Baldan - série 60242341001001
01 (uma) Enxada Rotativa Cemag - série T38430
01 (uma) Batedeira de Cereais B 380- Magtron- série 298263
01 (uma) Lamina traseira Tatu- série 0997/275770
01 (uma) Máquina de pilar café Palini&Alves - série 980
02 (duas) Tipo secretária - Patrimônios: 16299 e 16298
02 (duas) Mesa Tipo secretária - Patrimônios: 16280 e 16285
01 (uma) Impressora BR 89 FFP1QJ - Patrimônio 16121
01 (uma) Lâmina PATS – série – A 28 – DO 100

LEI N° 2016/2017
Publicação Nº 100763

LEI Nº 2016/2017

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O PERÍ-
ODO DE 2018-2021.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o qua-
driênio 2018-2021, em cumprimento ao disposto no ar-
tigo 165, I, da Constituição Federal, e artigo 150, I, da 
Constituição Estadual, estabelecendo para o período, os 
programas com seus respectivos objetivos, indicadores e 
montantes de recursos a serem aplicados, na forma dos 
Anexos desta Lei.

Parágrafo Único. Os valores consignados no PPA para pro-
gramas e ações são referenciais e não se constituem em 
limites à programação das despesas expressas nas leis or-
çamentárias e nos seus créditos adicionais.

Art. 2º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa: instrumento de organização da ação go-
vernamental que articula um conjunto de ações visando 
à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo clas-
sificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofer-
tados bens e serviços diretamente à sociedade e são gera-
dos resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio Administrativo: aqueles voltados 
para a oferta de serviços ao Município, para a gestão de 
políticas e para o apoio administrativo;

II - Ação: instrumento de programação que contribui para 
atender ao objetivo de um programa, podendo ser or-
çamentária ou não-orçamentária, sendo a orçamentária 
classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de 
operações, limitadas no tempo, das quais resulta um pro-
duto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da 
ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de 
operações que se realizam de modo contínuo e permanen-
te, das quais resulta um produto necessário à manutenção 
da ação de governo;

c) Operação Especial: despesas que não contribuem para 
a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações 
de governo, das quais não resulta um produto, e não gera 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Art. 3º. As prioridades e metas para o ano de 2018, con-
forme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias são 
os correspondentes aos programas, metas e ações espe-
cificadas para o referido exercício nos Anexos desta Lei.

Art. 4º. As leis de diretrizes orçamentárias, as leis orça-
mentárias anuais e as leis que as modifiquem manterão as 
codificações dos programas previstos nesta Lei.

Art. 5º. A exclusão ou alteração de programas constantes 
desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão 
propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei 
de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específico.
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Art. 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações or-
çamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por in-
termédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos 
adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do 
respectivo programa.

Parágrafo Único. De acordo com o disposto no caput deste 
artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as me-
tas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as 
alterações de valor ou com outras modificações efetivadas 
na lei orçamentária anual.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir 
ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Pla-
no Plurianual, desde que estas modificações contribuam 
para a realização do objetivo dos programas.

Art. 8º. O Plano Plurianual de 2018/2021 e seus progra-
mas serão avaliados anualmente pelo Poder Executivo Mu-
nicipal.

Parágrafo Único. A avaliação de que trata o caput deste 
artigo será divulgada por meio eletrônico.

Art. 9º. O Poder Executivo fica autorizado a:

I - alterar a Secretaria responsável por programas e ações;

II - alterar os indicadores dos programas e seus respecti-
vos índices;

III - incluir, excluir ou alterar ações e respectivas metas, 
no caso de ações não orçamentárias;

IV - adequar a meta física de ação orçamentária para com-
patibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou uni-
dade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anu-
ais e seus créditos adicionais ou por leis que alterem o 
Plano Plurianual;

V – alterar e/ou incluir as ações prioritárias previstas na 
Lei Municipal nº 1.859/16 – Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para o exercício de 2018, adequando-se às ações 
previstas neste Plano Plurianual.

§1º. Os responsáveis pela execução dos programas deve-
rão registrar as informações referentes à execução física 
das respectivas ações.

§2º. As ações cujas informações referentes à execução fí-
sica não tenham sido registradas na forma do parágrafo 
anterior serão reavaliadas no Plano Plurianual.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro 
de 2018.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 19 de Setembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2017/2017
Publicação Nº 100764

LEI Nº 2017/2017

CRIA O PROGRAMA “PROGRAMA DE MULTIPLICAÇÃO DE 
SEMENTES REGIONAIS (CRIOULAS) E COMERCIAIS, MU-
DAS E GEMAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES”.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do 
Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o “PROGRAMA DE MULTIPLICAÇÃO DE 
SEMENTES REGIONAIS (CRIOULAS) E COMERCIAL, MUDA 
E GEMAS PARA AGRICULTORES FAMILIARES”, que tem 
como base o desenvolvimento agropecuário regional, para 
atendimento às Famílias Agrícolas e Agricultores de Peque-
no Porte, através de políticas produtivas e transferência 
tecnológicas, com o objetivo de resgatar a produtividade 
de produtos agrícolas regionais e comerciais através da 
distribuição de sementes, mudas e gemas desenvolvidas 
em parceria com o INCAPER (Instituto Capixaba de Pesqui-
sa, Assistência Técnica e Extensão Rural), considerando:

a) - Semente: são frutos provenientes das colheitas das 
pesquisas e melhoramentos, separadas e preparadas para 
a produção agrícola.

b) - Mudas: estrutura vegetal de qualquer espécie ou cul-
tivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada 
convenientemente produzida e que tenha finalidade espe-
cífica de plantio.

c) - Gemas: material de origem vegetal, extraídas das 
plantas adultas, para propagação por métodos de enxertia 
ou estaquia;

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a for-
necer sementes, mudas e gemas aos Agricultores Fami-
liares e de Pequeno Porte do Município de Santa Maria de 
Jetibá/ES, portadores da DAP (Declaração de Aptidão ao 
Pronaf).

Art. 3º. Os produtores beneficiados com sementes, irão 
cultivar as mesmas em sua propriedade, devendo, quando 
da colheita, efetuar a devolução do mesmo tipo e quanti-
tativo de sementes que recebeu.
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Parágrafo Único. As mudas e gemas, não serão passivas 
de devolução, por não se tratar de colheita sazonal, mas 
de extração do plantio permanente.

Art. 4º. O levantamento da demanda de sementes, mudas 
e gemas ficará a cargo da Secretaria de Agropecuária, res-
peitando a disponibilidade e proporcionalidade.

Art. 5º. Para habilitar-se ao Programa, o produtor deve 
inscrever-se junto a Secretaria de Agropecuária, apresen-
tar as documentações necessárias, preencher o termo de 
recebimento, onde estão descritos os nele direitos e deve-
res das partes.

Art. 6º. O Executivo Municipal fica autorizado a expedir 
regulamentos ou normas para efetivação do programa 
através de Decreto, bem como determinar fiscalização nas 
propriedades dos beneficiários, sobre a efetiva utilização 
das sementes, mudas e gemas para o fim que se destinam.

Parágrafo Único. Para a fiscalização de que trata o caput, o 
Executivo Municipal poderá estar acompanhado de técnicos 

do INCAPER, que emitira relatório que servirá de base para 
tomada de decisões.

Art. 7º. Os recursos para efetivação do referido Programa 
será suportados por dotações orçamentárias próprias da 
Secretaria de Agropecuária.

Art. 8º. As condições, periodicidade e prazos de duração 
da oferta e restituição das sementes do Programa será 
estabelecidos por Decreto do Poder Executivo.

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

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 19 de Setembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2018/2017
Publicação Nº 100765

LEI Nº 2018/2017

ALTERA O § 2º, DO ART. 2º, DA LEI MUNICIPAL 995/2007, ALTERADO PELA LEI MUNICIPAL DE N.º 1981/2017, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, para suprir custo normal e Aporte para 
Amortização do Déficit Atuarial, do IPS/SMJ - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA 
MARIA DE JETIBÁ, constante do processo administrativo de n.º 013887/2017.

Art. 2º. O § 2º, do art. 2º, da lei municipal de n.º 995/2007, alterado pela lei municipal 1.981/2017, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 2º. [...]

[...]

§ 2º O valor presente dos aportes abaixo listados segue o montante e a ordem de pagamento da tabela abaixo:

Ano Ativos Inativos e Pensionistas Ente Ente
Mensal

Ente
Anual

Ente
Mensal

Custeio Normal Custeio Normal Custeio Normal Aporte Financeiro Aporte Financeiro Aporte Financeiro
2017 11,00% 11,00% 12,97% 4,95% 1.263.289,80 105.274,15
2018 11,00% 11,00% 15,71% 5,58% 1.440.000,00 120.000,00
2019 11,00% 11,00% 15,71% 9,21% 2.400.000,00 200.000,00
2020 11,00% 11,00% 15,71% 11,40% 3.000.000,00 250.000,00
2021 11,00% 11,00% 15,71% 13,55% 3.600.000,00 300.000,00
2022 11,00% 11,00% 15,71% 15,65% 4.200.000,00 350.000,00
2023 11,00% 11,00% 15,71% 17,71% 4.800.000,00 400.000,00
2024 11,00% 11,00% 15,71% 21,91% 6.000.000,00 500.000,00
2025 11,00% 11,00% 15,71% 23,87% 6.600.000,00 550.000,00
2026 11,00% 11,00% 15,71% 25,78% 7.200.000,00 600.000,00
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2027 11,00% 11,00% 15,71% 25,74% 7.260.000,00 605.000,00
2028 11,00% 11,00% 15,71% 25,69% 7.320.000,00 610.000,00
2029 11,00% 11,00% 15,71% 25,65% 7.380.000,00 615.000,00
2030 11,00% 11,00% 15,71% 25,60% 7.440.000,00 620.000,00
2031 11,00% 11,00% 15,71% 25,55% 7.500.000,00 625.000,00
2032 11,00% 11,00% 15,71% 25,38% 7.524.000,00 627.000,00
2033 11,00% 11,00% 15,71% 25,14% 7.527.000,00 627.250,00
2034 11,00% 11,00% 15,71% 24,89% 7.527.000,00 627.250,00
2035 11,00% 11,00% 15,71% 24,64% 7.527.000,00 627.250,00
2036 11,00% 11,00% 15,71% 24,40% 7.527.000,00 627.250,00
2037 11,00% 11,00% 15,71% 24,15% 7.527.000,00 627.250,00
2038 11,00% 11,00% 15,71% 23,92% 7.527.000,00 627.250,00
2039 11,00% 11,00% 15,71% 23,68% 7.527.000,00 627.250,00
2040 11,00% 11,00% 15,71% 23,44% 7.527.000,00 627.250,00
2041 11,00% 11,00% 15,71% 23,21% 7.527.000,00 627.250,00
2042 11,00% 11,00% 15,71% 22,98% 7.527.000,00 627.250,00
2043 11,00% 11,00% 15,71% 22,75% 7.527.000,00 627.250,00
2044 11,00% 11,00% 15,71% 22,53% 7.527.000,00 627.250,00
2045 11,00% 11,00% 15,71% 22,31% 7.527.000,00 627.250,00
2046 11,00% 11,00% 15,71% 22,09% 7.527.000,00 627.250,00
2047 11,00% 11,00% 15,71% 21,87% 7.527.000,00 627.250,00
2048 11,00% 11,00% 15,71% 21,65% 7.527.000,00 627.250,00

Art. 3º. A contribuição dos Inativos e Pensionistas será de 11,00% sobre o valor máximo do RGPS – Regime Geral de 
Previdência Social.

Art. 4º. A incidência do Custeio Normal e Aporte, contribuições do Ente, sobre a Folha Salarial dos Servidores Ativos, in-
clusive sobre o 13º Salário.

Art. 5º. No Custeio Normal Ente, está incluída a Taxa de Administração de 2,00% (dois por cento).

Art. 6º. Fica facultado ao Município adotar o aporte em % (percentual) ou em valores, conforme o quadro acima, mas 
sempre obedecendo o prazo remanescente previsto em Legislação Federal. Conforme estabelecido na Nota Técnica nº 
633/2011, de 25/07/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional e Portaria MPS nº 746/2011, de 27/12/2011.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação por afixação na forma de costume.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 19 de Setembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2019/2017
Publicação Nº 100766

LEI Nº 2019/2017

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RESCINDIR CONTRATO VERBAL DE COMODATO DE ÁREAS OCU-
PADAS A TÍTULO PRECÁRIO PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA INSTALAÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover a rescisão de Contratos Verbais de Comodato 
referentes aos seguintes imóveis:
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I- Área contendo 136,03 m² (cento e trinta e seis metros e três centímetros quadrados), devidamente registrada sob nº 
2.115, Livro 2, junto ao RGI de Santa Maria de Jetibá, de propriedade de Edgar Vollbrecht;

II- Área contendo 29,25m² (vinte e nove metros e vinte e cinco centímetros quadrados), devidamente registrada sob nº 
526, do Livro 2-C, junto ao RGI de Santa Leopoldina, de propriedade de Dásio José Thom;

Art. 2º. Benfeitorias eventualmente existentes nas áreas objeto dos Contratos Verbais de Comodato terão destinação de-
finida pelos proprietários, vez que não constam nos acervos do patrimônio Municipal.

Art. 3º. Ficam autorizadas as rescisões de Contratos Verbais de Comodato em situações análogas às elencadas no Artigo 
1º, mediante apresentação de Requerimento devidamente fundamentado ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 19 de Setembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1524/2017
Publicação Nº 100767

PORTARIA Nº 1524/2017

REVOGA PORTARIA Nº 604/2017 QUE AUTORIZA O SERVIDOR JOEL PONATH A SE AUSENTAR DOS SERVIÇOS, COMO 
MOTORISTA, AS SEGUNDAS-FEIRAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o requerimento do Servidor Público Municipal, ocupante do Cargo de Motorista, Joel Ponath, protocolizado 
em 18/09/2017, sob o nº 15293/2017, solicitando a revogação da Portaria 604/2017 que autorizou a dispensa das suas 
atividades as segundas-feiras, quando ocorrerem reuniões das Comissões Processantes e a Sessão Plenária da Câmara 
Municipal, sem prejuízo do desempenho de suas funções e da remuneração respectiva;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inc. IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE

Art. 1º. Revoga Portaria nº 604/2017 que autorizou o Servidor JOEL PONATH, Motorista, a se ausentar dos serviços, as 
segundas-feiras, quando ocorrerem reuniões das Comissões Processantes e a Sessão Plenária da Câmara Municipal, sem 
prejuízo do desempenho de suas funções e da remuneração respectiva.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações pertinentes na Ficha Funcio-
nal Individual do servidor.

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

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

Santa Maria de Jetibá - ES, 20 de Setembro de 2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 1246/2017
Publicação Nº 100834

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001246/2017
Data 20/09/2017 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.000,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

002001.041220082.064

33903600000

0000003

1000000

1.060,00

Transporte escolar

MATERIAL DE CONSUMO

009001.123610022.018

33903000000

0000157

1101000

1.600,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

015001.103010082.064

33903900000

0000022

1201000

2.000,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

019001.081220082.064

33903900000

0000323

1000000

4.000,00

Proteção social básica

MATERIAL DE CONSUMO

019001.082440032.020

33903000000

0000337

1301000

2.000,00

Proteção social básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

019001.082440032.020

33903900000

0000339

1000000

TOTAL: 13.660,00

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 13.660,00 (treze mil seiscentos e sessenta  reais )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.600,00

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO 120300233903000000

015001.103010082.0640000019

3.000,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

002001.041220082.0640000004

1.060,00

Transporte escolar

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

009001.123610022.0180000158

2.000,00

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

019001.081220082.0640000321

4.000,00

Proteção social básica

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

019001.082440032.0200000337

2.000,00

Proteção social básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 130100033903900000

019001.082440032.0200000339

TOTAL: 13.660,00

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL TADEU MOLINO MOREIRA
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Felix Berger Neto
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DECRETO N° 1247/2017
Publicação Nº 100836

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPIRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0001247/2017
Data 20/09/2017 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.140,00

Reforma e manutenção de prédios públicos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

005001.041220081.072

33903900000

0000059

1000000

1.500,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

009001.121220082.064

33903900000

0000142

1101000

6.413,00

Administração geral

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

011001.041230082.064

44905200000

0000210

1000000

250,00

Administração geral

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

013001.181220082.064

33901400000

0000235

1000000

25.000,00

Administração geral

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

013001.181220082.064

44905200000

0000239

1000000

1.700,00

Administração geral

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

014001.151220082.064

33903900000

0000265

1000000

10.000,00

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO

020001.261220082.064

33903000000

0000368

1000000

500,00

Administração geral

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

021001.236950082.064

33901400000

0000401

1000000

TOTAL: 47.503,00

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 47.503,00 (quarenta e sete mil quinhentos e três reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

2.498,00

Segurança pública

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100000044905200000

002001.061220082.0780000020

2.140,00

Reforma e manutenção de prédios públicos

OBRAS E INSTALAÇÕES 100000044905100000

005001.041220081.0720000060

500,00

Realização e apoio a eventos do calendário anual

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

008001.133920061.1040000138

1.500,00

Transporte escolar

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

009001.123610022.0180000158

3.915,00

Administração geral

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

011001.041230082.0640000206

250,00

Apoio a iniciativas ambientais

MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100000033903200000

013001.185410072.0630000252

1.700,00

Abertura, manutenção e melhoria de vias públicas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100000033903900000

014001.154510051.0450000275

25.000,00

Construção de Centrode Referência de Assistência Social (CRAS)

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 130100044905200000

019001.082440031.0210000335

10.000,00

Manutenção da frota de veículos

MATERIAL DE CONSUMO 100000033903000000

020001.261220082.0760000373

TOTAL: 47.503,00

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

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL TADEU MOLINO MOREIRA
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0001928/2016.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 47.503,00   (quarenta e sete mil quinhentos e três reais ), nas
seguintes dotações:

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Felix Berger Neto
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO NOVA DATA DE ABERTURA PE 097/2017
Publicação Nº 100754

AVISO DE LICITAÇÃO

NOVA DATA DE ABERTURA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO N°097/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS MODELO 
PASSEIO, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2017, MODELO 
2018 OU SUPERIOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ-
SICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA TERESA/ES, COM RECURSO DE EMENDA PARLA-
MENTAR.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8h30min do dia 
04/10/2017.

ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9 horas 
do dia 04/10/2017.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly 
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICI-
PIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Endereço Eletrônico: www.bb.com.br

Santa Teresa, 21 de setembro de 2017

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

DECRETO N° 460-2017 - EXONERA COORDENADOR 
DE TRIBUTAÇÃO - LUIZ CARLOS NUNES DE OLIVEIRA

Publicação Nº 100722

DECRETO Nº 460/2017

EXONERA COORDENADOR DA TRIBUTAÇÃO O Prefeito Mu-
nicipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso 
de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado LUIZ CARLOS NUNES DE OLIVEI-
RA, do cargo de provimento em comissão de Comissão de 
Coordenador da Tributação, Referência VC-12 da Lei Muni-
cipal n° 1.933/2008 e alterações.

Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 22 de 
setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 21 
de setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 461-2017 - DECLARA VACÂNCIA DE 
CARGO PÚBLICO - LUIZ CARLOS NUNES DE OLIVEI-
RA

Publicação Nº 100723

DECRETO Nº 461/2017

VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e con-
siderando o disposto no processo protocolado sob o n° 
12.624/2017 de 20/09/2017,

DECRETA:

Art. 1.º Fica vago o cargo do Servidor Público Municipal 
efetivo abaixo relacionado, em virtude de aposentado-
ria pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS), con-
forme previsto no Art. 51, Inciso V, da Lei Municipal nº 
1.800/2007 de 16/10/2007:

NOME CARGO

LUIZ CARLOS NUNES DE OLIVEIRA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos retroativos à 11 de agosto de 2017, 
revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 21 
de setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMRO

Prefeito Municipal

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
http://www.bb.com.br/
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PE 104/2017
Publicação Nº 100776

AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO ELETRÔNICO N°104/2017

EXCLUSIVO PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA 
DAS ATIVIDADES DO SETOR DO NAPD (NUCLEO DE AS-
SISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA) A SEREM DE-
SENVOLVIDAS EM TODO O MUNICIPIO.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14 horas do dia 
04/10/2017.

ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9 horas 
do dia 05/10/2017.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly 
Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICI-
PIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Endereço Eletrônico: www.bb.com.br

Santa Teresa, 21 de setembro de 2017.

Cristiane Souza da Cruz Oliveira

Pregoeira Oficial – PMST

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 21-09-17
Publicação Nº 100758

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 475/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa.

CONTRATADO: Luiz Carlos Dondoni.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Pedreiro, para atuar na Secreta-
ria Municipal de Obras e Infraestrutura, com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 04 de Setembro de 2017 e tér-
mino em 22 de Maio de 2019, podendo ser prorrogado a 
critério da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
763,90 (setecentos e sessenta e três reais e noventa cen-
tavos), deduzidos os encargos sociais. A remuneração dos 
cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao Artigo 
7º da Constituição Federal, não sendo menor que o salário 
mínimo Nacional.

PROCESSO: 10086/2017.

Santa Teresa, 01 de Setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 474/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa.

CONTRATADO: Ednilson Calmon.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Pedreiro, para atuar na Secreta-
ria Municipal de Obras e Infraestrutura, com carga horária 
de 40 (quarenta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 04 de Setembro de 2017 e tér-
mino em 22 de Maio de 2019, podendo ser prorrogado a 
critério da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 
763,90 (setecentos e sessenta e três reais e noventa cen-
tavos), deduzidos os encargos sociais. A remuneração dos 
cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao Artigo 
7º da Constituição Federal, não sendo menor que o salário 
mínimo Nacional.

PROCESSO: 10086/2017.

Santa Teresa, 01 de Setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 476/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa.

CONTRATADA: Nadia Tiussi Volpi.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Professora MaPB III, para atuar 
na EMEIEF “Alto Santo Antônio”, com carga horária de 29 
(vinte e nove) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá início em 15 de Setembro de 2017 e tér-
mino em 21 de Dezembro de 2017, podendo ser prorroga-
do a critério da Administração.

REMUNERAÇÃO: Receberá a importância mensal de 
R$1.520,18 (hum mil, quinhentos e vinte reais e dezoito 
centavos), deduzidos os encargos sociais. A remuneração 
dos cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, Car-
reiras e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao 
Artigo 7º da Constituição Federal, não sendo menor que o 
salário mínimo Nacional.

PROCESSO: 12222/2017.

Santa Teresa, 14 de Setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
http://www.bb.com.br/
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RESUMO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 430/2017

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Santa Te-
resa.

CONTRATADA: Brígida Maria Loss Pazini.

OBJETO: Prestação de serviços em regime de Designação 
Temporária, na função de Fiscal de Saneamento para atuar 
na Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 30 
(trinta) horas semanais.

VIGÊNCIA: Terá vigência retroativa ao dia 01 de Agosto de 
2017 e sua vigência ficará vinculada a ulterior decisão do 
Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa, dos autos da 
ação judicial Nº001325-83.2017.8.08.0044. REMUNERA-
ÇÃO: Receberá a importância mensal de R$ 748,94 (se-
tecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro cen-
tavos), deduzidos os encargos sociais. A remuneração dos 
cargos obedece ao disposto no Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos do Município de Santa Teresa e ao Artigo 
7º da Constituição Federal, não sendo menor que o salário 
mínimo Nacional.

PROCESSO: 11768/2017.

Santa Teresa, 04 de Setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº 175/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADO: Átilas Radinz Kuster.

OBJETO: Acordam rescindir o contrato com data retroativa 
ao dia 17 de Agosto de 2017, a pedido do CONTRATADO, 
por motivos de ordem particular.

PROCESSO: 11222/2017.

Santa Teresa, 30 de Agosto de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 072/2017

CONTRATO Nº 093/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa - ES.

CONTRATADA: Claudene Maria Rudio.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 40 (quaren-
ta) horas semanais, com efeitos retroativos ao dia 01 de 
Setembro de 2017.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal 
de R$2.096,80 (dois mil noventa e seis reais e oitenta cen-
tavos).

PROCESSO: 11475/2017.

Santa Teresa, 05 de Setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 071/2017

CONTRATO Nº 152/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa - ES.

CONTRATADA: Vanusa Aparecida Casotti Pizeli.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 31 (trinta e 
uma) horas semanais, com efeitos retroativos ao dia 01 de 
Setembro de 2017.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal 
de R$1.625,02 (hum mil, seiscentos e vinte e cinco reais 
e dois centavos).

PROCESSO: 11475/2017.

Santa Teresa, 05 de Setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 070/2017

CONTRATO Nº 391/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa - ES.

CONTRATADO: Vander Botelho Gottardi.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 31 (trinta e 
uma) horas semanais, com efeitos retroativos ao dia 01 de 
Setembro de 2017.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal 
de R$1.625,02 (hum mil seiscentos e vinte e cinco reais e 
dois centavos).

PROCESSO: 11475/2017.

Santa Teresa, 05 de Setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 069/2017

CONTRATO Nº 056/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa - ES.

CONTRATADA: Elisangela de Souza Soares.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 31 (trinta e 
uma) horas semanais, com efeitos retroativos ao dia 01 de 
Setembro de 2017.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal 
de R$1.625,02 (hum mil seiscentos e vinte e cinco reais e 
dois centavos).
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PROCESSO: 11475/2017.

Santa Teresa, 05 de Setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 068/2017

CONTRATO Nº 048/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa - ES.

CONTRATADA: Daiane Pereira Sobrinho.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal para 31 (trinta e 
uma) horas semanais, com efeitos retroativos ao dia 01 de 
Setembro de 2017.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal 
de R$1.625,02 (hum mil seiscentos e vinte e cinco reais e 
dois centavos).

PROCESSO: 11475/2017.

Santa Teresa, 05 de Setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 21-09-17
Publicação Nº 100757

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 073/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Empresa VM Engenharia e Construtora Ltda 
- ME.

DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual, ini-
cialmente pactuado entre as partes, para 30 de setembro 
de 2017 até 13 de novembro de 2017, podendo ser pror-
rogado a critério da administração.

PROCESSO: 6690/2017

Santa Teresa, 18 de setembro de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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São Domingos do Norte

Prefeitura

ADITIVO AO CONTRATO 01/2017 - FMS
Publicação Nº 100727

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
01/2017. CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Saúde de 
São Domingos do Norte. CONTRATADA: O CONSÓRCIO 
PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE. OB-
JETO: Fica acrescido o valor de R$ 30.000,00(trinta mil 
reais) ao valor constante na Cláusula Terceira do Contrato 
de Rateio firmado, passando o valor total do Contrato para 
R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais ) devendo 
ocorrer o repasse da diferença dos valores restantes nas 
parcelas relativas ao ano em curso. VALOR: I – Dotações 
orçamentárias para cobrir as despesas com a administra-
ção da sede do consórcio:

Projeto Atividade: 2.051 – Transferência de recurso para 
o Consórcio.

Elementos de Despesa Valor Fonte

3.1.71.70.00–Rateio pela Participação em 
Consórcio Público 10.570,51 1201

3.3.71.70.00–Rateio pela Participação em 
Consórcio Público 17.176,44 1201

4.4.71.70.00–Rateio pela Participação em 
Consórcio Público 1.457,77 1201

TOTAL - item I 29.204,72

II – Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com 
serviços de saúde( a ) e com sistemas de gestão em saúde 
( b ) :

Projeto Atividade: 2.051– Transferência de recurso para o 
Consórcio.

Elementos de Despesa Valor Fonte

3.3.71.70.00–Rateio pela Participação em 
Consórcio Público ( a ) 442.845,28 1201

3.3.71.70.00–Rateio pela Participação em 
Consórcio Público ( a) 120.000,00 1203

3.3.71.70.00–Rateio pela Participação em 
Consórcio Público ( b ) 37.950,00 1201

TOTAL - item II 600.795,28

TOTAL GERAL 630.000,00

AUTORIZAÇÃO: Processo Protocolado sob n° 126/2017, 
São Dom. do Norte/ES, 19 de Setembro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

Antonio Angelo Moschen

Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO 77/2017
Publicação Nº 100724

RESUMO DO CONTRATO 77/2017. CONTRATANTE: Municí-
pio de São Domingos do Norte. CONTRATADA : A Rodrigues 
Soluções e Serviços Me. OBJETO: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de máquinas de re-
prografia para atendimento do Gabinete do Prefeito e das 
Secretarias desta Municipalidade. Tudo conforme o anexo 
I e o termo de referência.VALOR: R$ 26.520,00 GLOBAL. 
VIGÊNCIA: 31/12/2017. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
Ficha: 08,160, 33,335, 85, 45, 367. AUTORIZAÇÃO: Pre-
gão Presencial n° 07/2017, São Dom. do Norte/ES, 05 de 
Setembro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

CONTRATO 83/2017
Publicação Nº 100813

RESUMO DO CONTRATO 83/2017. CONTRATANTE: Mu-
nicípio de São Domingos do Norte. CONTRATADA : Casa 
Transporte e Construtora Eireli EPP. OBJETO: Contratação 
de empresa para execução indireta de empreitada por pre-
ço global, com fornecimento de mão de obra e material 
para a execução de duas salas de aula na EMEF ”Braço do 
Sul”. Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial des-
critivo, memorial de cálculo, projetos detalhados.VALOR: 
R$ 51.523,97 GLOBAL. VIGÊNCIA: PRAZO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: A vigência do contrato será de 225 (du-
zentos e vinte e cinco) dias após a data da assinatura do 
contrato.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA REFORMA: os serviços deve-
rão ser entregues no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
a contar da data de assinatura da Ordem de Execução de 
Serviços. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha : 000175. 
AUTORIZAÇÃO: TP 09/2017, São Dom. do Norte/ES, 11 
de Setembro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal
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ERRATA AO CONTRATO Nº 29/2017
Publicação Nº 100768

ERRATA AO CONTRATO Nº 29/2017

CLÁUSULA QUINTA: PREÇO

Onde se lê: 5.1. Conforme apresentada pela CONTRATA-
DA e aceita pela Prefeitura Municipal de São domingos do 
Norte-ES, o preço global para realização dos serviços é 
de R$ 58.090,02(cinquenta e oito mil e noventa reais e 
dois centavos), haverá possiblidade de reajuste, após 12 
(doze) meses da assinatura do contrato, aplicando –se o 
índice do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção

Deve-se ler: 5.1. Conforme apresentada pela CONTRATA-
DA e aceita pela Prefeitura Municipal de São domingos do 
Norte-ES, o preço global para realização dos serviços é de 
R$ 58.090,27(cinquenta e oito mil e noventa reais e vinte 
e sete centavos), haverá possiblidade de reajuste, após 12 
(doze) meses da assinatura do contrato, aplicando –se o 
índice do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção

São Domingos do Norte, em 20 de Setembro de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017 
- REEDIÇÃO

Publicação Nº 100842

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 001179/2017 de 03/03/2017.

Pregão presencial nº 37/2017 de 05/09/2017 - Reedição.

OBJETO – O objeto da presente licitação é a aquisição de 
condicionadores de ar devidamente instalados, para suprir 
as necessidades de climatização de ambientes do CRAS e 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracita-
do, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado 
em favor da empresa IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP, 
na forma abaixo, tornando público este resultado com a 
sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º 
da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei 
Orgânica, e portal da transparência.

EMPRESAS VENCEDORAS

IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP

Valor total vencido, conforme relação constante do pro-
cesso:

R$ 2.660,00 (Dois mil, seiscentos e sessenta reais).

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-
sados.

São Gabriel da Palha, em 21 de setembro de 2017.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017 
- REEDIÇÃO

Publicação Nº 100779

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 2887/2017 de 02/06/2017.

Pregão presencial nº 49/2017 de 22/08/2017 - Reedição.

OBJETO – O objeto da presente licitação é a aquisição de 
eletrodomésticos para atender ao Posto de Identificação 
com sede no Posto da Polícia Civil, nesta cidade.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, 
decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em 
favor das empresas TÁGLIA FERRE & CIA LTDA e M.E.G 

REGATIERI ME, na forma abaixo, tornando público este 
resultado com a sua publicação no Diário Oficial dos Mu-
nicípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprindo ao que 
determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada 
c/c artigo 19 da Lei Orgânica, e portal da transparência.

EMPRESAS VENCEDORAS

TÁGLIA FERRE & CIA LTDA.

Valor total vencido, conforme relação constante do pro-
cesso:

R$ 570,00 (Quinhentos e setenta).

M.E.G REGATIERI ME

Valor total vencido, conforme relação constante do pro-
cesso:

R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos três)

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-
sados.

São Gabriel da Palha, em 21 de setembro de 2017.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

DECRETO N.º 479/2017 - ALTERA DISPOSITIVO NO 
DECRETO N.º 394, DE 03 DE AGOSTO DE 2017

Publicação Nº 100862

DECRETO N.º 479, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

ALTERA DISPOSITIVO NO DECRETO N.º 394, DE 03 DE 
AGOSTO DE 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº. 004917/ 
2017;

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o Parágrafo único do Art. 1º., do 
Decreto Nº. 394, de 03 de agosto de 2017, que Dispõe 
sobre os Procedimentos Administrativos Básicos para a re-
alização de Pesquisa de Preços para a aquisição de Bens e 
Contratação de Serviços em geral, passando a vigorar com 
a seguinte redação:
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“ Art. 1º - .................................................................

Parágrafo único. Subordinam-se ao disposto neste Decre-
to, os Órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica 
e Fundacional, vinculados ao Poder Executivo Municipal.”

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, 20 de setembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA 785/2017-DIVULGA 2ª AVAL-PROGRESSÃO 2015-2017-MAGISTÉRIO-MAIO DE 2017
Publicação Nº 100822

PORTARIA Nº 785/2017

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO finalmente o Processo nº 4.166 de 02 de Agosto de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais “Deusdete 
Benincá Pupim, Ediene Loss Brunoro, Edineia Afonso Felix, Fabrícia Morgado Won Doelinger, Flaviany Cristina Luiz do 
Nascimento Riquieri, Girleia Aparecida Faian, Idiana Orige Ximenes de Souza, Maria Lizinete Machado Vieira e Vandelene 
Vantovanelli” da Secretaria Municipal de Educação, referente ao biênio 2015/2017, realizado em Maio/2017, conforme 
Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 21 de setembro de 2017.
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LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 785 DE 21/09/2017.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – MAIO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Servidor Avaliado Cargo Período Avaliado Referência 
Atual

Percentual 
Obtido

01 DEUSDETE BENINCÁ PUPIM PROFESSORA A MAPA 12/05/2016 a 11/05/2017 3 100%

02 EDIENE LOSS BRUNORO PROFESSORA B MAPB 04/05/2016 a 03/05/2017 4 100%

03 EDINEIA AFONSO FELIX PROFESSORA A MAPA 12/05/2016 a 11/05/2017 4 98,21%

04 FABRÍCIA MORGADO WON DOELINGER PROFESSORA A MAPA 15/05/2016 a 14/05/2017 11 100%

05 FLAVIANY CRISTINA LUIZ DO NASCIMENTO RIQUIERI PROFESSORA A MAPA 04/05/2016 a 03/05/2017 4 96,42%

06 GIRLEIA APARECIDA FAIAN PROFESSORA B MAPB 04/05/2016 a 03/05/2017 4 92,85%

07 IDIANA ORIGE XIMENES DE SOUZA PROFESSORA A MAPA 02/05/2016 a 01/05/2017 11 98,21%

08 MARIA LIZINETE MACHADO VIEIRA PROFESSORA A MAPA 13/05/2016 a 12/05/2017 11 100%

09 VANDELENE MANTOVANELE PROFESSORA A MAPA 16/05/2016 a 15/05/2017 10 100%

PORTARIA 786/2017-CONCEDE PROGRESSÃO 2015-2017-EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-MAIO 2017
Publicação Nº 100823

PORTARIA Nº 786/2017

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;
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CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 4.166 de 02 de Agosto de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão dos Servidores Públicos Municipais “Deusdete Benincá Pupim, Ediene Loss Brunoro, 
Edineia Afonso Felix, Fabrícia Morgado Won Doelinger, Flaviany Cristina Luiz do Nascimento Riquieri, Girleia Aparecida 
Faian, Idiana Orige Ximenes de Souza, Maria Lizinete Machado Vieira e Vandelene Vantovanelli” da Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao biênio 2015/2017, realizado em Maio/2017, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância 
com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 21 de setembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 786 DE 21/09/2017.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO – MAIO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Servidor Avaliado Cargo Biênio
Média 

das Ava-
liações

Refe-
rência 

anterior

Referên-
cia Atual

01 DEUSDETE BENINCÁ PUPIM PROFESSORA A MAPA 12/05/2015 a 11/05/2017 100% 3 4

02 EDIENE LOSS BRUNORO PROFESSORA B MAPB 04/05/2015 a 03/05/2017 100% 4 5

03 EDINEIA AFONSO FELIX PROFESSORA A MAPA 12/05/2015 a 11/05/2017 99,10% 4 5

04 FABRÍCIA MORGADO WON DOELINGER PROFESSORA A MAPA 15/05/2015 a 14/05/2017 100% 11 12

05 FLAVIANY CRISTINA L. DO NASCIMENTO 
RIQUIERI PROFESSORA A MAPA 04/05/2015 a 03/05/2017 98,21% 4 5

06 GIRLEIA APARECIDA FAIAN PROFESSORA B MAPB 04/05/2015 a 03/05/2017 96,42% 4 5

07 IDIANA ORIGE XIMENES DE SOUZA PROFESSORA A MAPA 02/05/2015 a 01/05/2017 99,10% 11 12

08 MARIA LIZINETE MACHADO VIEIRA PROFESSORA A MAPA 13/05/2015 a 12/05/2017 100% 11 12

09 VANDELENE MANTOVANELE PROFESSORA A MAPA 16/05/2015 a 15/05/2017 100% 10 11
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PORTARIA 787/2017-DIVULGA 2ª AVAL-PROGRESSÃO 2015-2017-MAGISTÉRIO-JUNHO DE 2017
Publicação Nº 100824

PORTARIA Nº 787/2017
DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO finalmente o Processo nº 4.427 de 15 de Agosto de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais “Eliane Ros-
sin de Oliveira e Maria Judith Cavati” da Secretaria Municipal de Educação, referente ao biênio 2015/2017, realizado em 
Junho/2017, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Ava-
liação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 21 de setembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 787 DE 21/09/2017.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JUNHO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Servidor Avaliado Cargo Período Avaliado Referência 
Atual

Percentual 
Obtido

01 ELIANE ROSSIN DE OLIVEIRA PROFESSORA A MAPA 13/06/2016 a 12/06/2017 11 100%

02 MARIA JUDITH CAVATI PROFESSORA A MAPA 07/06/2016 a 06/06/2017 12 100%
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PORTARIA 788/2017-CONCEDE PROGRESSÃO 2015-2017-EDUCAÇÃO-MAGISTÉRIO-JUNHO 2017
Publicação Nº 100825

PORTARIA Nº 788/2017
CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 4.427 de 15 de Agosto de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão dos Servidores Públicos Municipais “Eliane Rossin de Oliveira e Maria Judith Cavati” da 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao biênio 2015/2017, realizado em Junho/2017, conforme Anexo Único desta 
Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 21 de setembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 788 DE 21/09/2017.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO – JUNHO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Servidor Avaliado Cargo Biênio Média das 
Avaliações

Referência 
anterior

Referência 
Atual

01 ELIANE ROSSIN DE OLIVEIRA PROFESSORA A MAPA 13/06/2015 a 12/06/2017 100% 11 12

02 MARIA JUDITH CAVATI PROFESSORA A MAPA 07/06/2015 a 06/06/2017 100% 12 13
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PORTARIA 789/2017-DIVULGA 2ª AVAL-PROGRESSÃO 2015-2017-DESENV. ECON. IND. COM. E TURISMO-JU-
LHO DE 2017

Publicação Nº 100826

PORTARIA Nº 789/2017
DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais. ...

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 4.550 de 21 de Agosto de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão do(a) Servidor(a) Público(a) Municipal “JUNIO 
CESAR FERREIRA DOS SANTOS” da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industria, Comercio e Turismo, 
referente ao biênio 2015/2017, realizado em Julho/2017, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, 
relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 21 de setembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 789 DE 21/09/2017.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JULHO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-INDÚSTRIA-COMERCIO E TURISMO

Nº Servidor Avaliado Cargo Período Avaliado Classe Atual Percentual 
Obtido

01 JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS Motorista 29/07/2016 a 28/07/2017 C 98,21%
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PORTARIA 790/2017-CONCEDE PROGRESSÃO 2015-2017-DESENV. ECON. IND. COM. TURISMO-JULHO-2017
Publicação Nº 100827

PORTARIA Nº 790/2017

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 4.550 de 21 de Agosto de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER progressão para Servidor Público “JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS” da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comercio e Turismo, referente ao biênio 2015/2017, realizado em Julho/2017, 
conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 21 de setembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 790 DE 21/09/2017.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JULHO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-INDÚSTRIA-COMERCIO E TURISMO

Nº Servidor Avaliado Cargo Biênio Média das 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe 
Atual

01 JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS Motorista 29/07/2015 a 
28/07/2017 97.51% C D
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PORTARIA 791/2017-DIVULGA 2ª AVAL-PROGRESSÃO 2015-2017-MAGISTÉRIO-AGOSTO DE 2017
Publicação Nº 100830

PORTARIA Nº 791/2017
DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO finalmente o Processo nº 4.659 de 29 de Agosto de 2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais “Rosiany Maria 
Morao Gonçalves e Vanuza Aparecida Zani” da Secretaria Municipal de Educação, referente ao biênio 2015/2017, realizado 
em Agosto/2017, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de 
Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 21 de setembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 791 DE 21/09/2017.

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Servidor Avaliado Cargo Período Avaliado Referência Atual Percentual 
Obtido

01 ROSIANY MARIA MORAO GONÇALVES PROFESSORA A MAPA 08/08/2016 a 07/08/2017 3 100%

02 VANUZA APARECIDA ZANI PROFESSORA A MAPA 01/08/2016 a 31/07/2017 13 96,42%
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PORTARIA 792/2017-CONCEDE PROGRESSÃO 2015-2017-EDUCAÇÃO-MAGISTÉRIO-AGOSTO 2017
Publicação Nº 100831

PORTARIA Nº 792/2017
CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define 
o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel 
da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas 
Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o re-
gulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 4.659 de 29 de Agosto de 2017.

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão dos Servidores Públicos Municipais “Rosiany Maria Morao Gonçalves e Vanuza Aparecida 
Zani” da Secretaria Municipal de Educação, referente ao biênio 2015/2017, realizado em Agosto/2017, conforme Anexo 
Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao 
término da avaliação de cada Servidor.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 21 de setembro de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 792 DE 21/09/2017.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO – AGOSTO/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Servidor Avaliado Cargo Biênio Média das 
Avaliações

Referência 
anterior

Referên-
cia Atual

01 ROSIANY MARIA MORAO GONÇAL-
VES PROFESSORA A MAPA 08/08/2015 a 07/08/2017 100% 3 4

02 VANUZA APARECIDA ZANI PROFESSORA A MAPA 01/08/2015 a 31/07/2017 98,21% 13 14
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PORTARIA 793/2017-CLOVIS APARECIDO DA SIL-
VA-SUSPENDE  INSALUBRIDADE

Publicação Nº 100832

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Recursos Humanos

PORTARIA Nº 793/2017

SUSPENDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO SERVI-
DOR CLOVIS APARECIDO DA SILVA

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art.1°- SUSPENDER, o Adicional de Insalubridade do Ser-
vidor CLOVIS APARECIDO DA SILVA, Matrícula 81, Traba-
lhador Braçal, Carreira I, Classe “G”, lotado na Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, a partir de 
01/09/2017, por estar de Licença Médica.

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 01 de Setembro de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
21 de setembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 11/2017- SEMADA DESIGNA SER-
VIDOR

Publicação Nº 100820

PORTARIA N.º 11/2017- SEMADA DESIGNA SERVIDOR

JOÃO COLOMBI NETO, Secretário Municipal de Agricultu-
ra e Desenvolvimento Agropecuário da Prefeitura Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
nomeado pelo Decreto N.º 06/2017, de 02 de janeiro de 
2017, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDOo Processo 1626/2017 de 29/03/2017, 
Despacho folha 246, onde é solicitado a essa Secretaria,a 
designação de um fiscal para o acompanhamento da aqui-
sição de equipamentos;

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor Gerson Salvador Cazeli, 
Matrícula n.º 3091, Cargo técnico em agropecuário, loca-
lizado na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvol-
vimento Agropecuário, para atuarcomo Fiscal do Processo 
de aquisição, como também do recebimento, dos tratores 
agrícolas e seus implementos;em cumprimento ao dispos-
to no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

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

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário, em21 desetembro de 2017.

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

JOÃO COLOMBI NETO

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agropecuário

Decreto 06/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2017
Publicação Nº 100784

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 57/2017

DATA DE ABERTURA: 04/10/2017 às 13h.

OBJETO: Aquisição de material de cama, mesa e banho, 
para suprir as necessidades dos Centros Municipais de 
Educação Infantil.

O edital poderá ser retirado no site www.saogabriel.es.
gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-
1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 22/09/2017.

ERLITON MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

http://www.saogabriel.es.gov.br
http://www.saogabriel.es.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017
Publicação Nº 100785

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 58/2017

DATA DE ABERTURA: 05/10/2017 às 13h.

OBJETO: Aquisição de material de expediente para aten-
der às Escolas Municipais Unidocentes do Ensino Funda-
mental da zona rural.

O edital poderá ser retirado no site www.saogabriel.es.
gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-
1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 22/09/2017.

ERLITON MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 782/2017-LUCIANA 
LIMA DA SILVA-AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRI-
BUIÇÃO

Publicação Nº 100748

PORTARIA Nº 782/2017

CONCEDE A SERVIDORA LUCIANA LIMA DA SILVA AVER-
BAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-
pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 4.545 de 
21/08/2017, em que a Servidora LUCIANA LIMA DA SILVA 
requer Averbação do Tempo de Contribuição,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Servidora LUCIANA LIMA DA SILVA, 
Matrícula 2918, Professora A MAPA, Nivel II, Ref. 5, a aver-
bação dos tempos de contribuições abaixo relacionados:

· Períodos públicos – 13/05/2004 a 02/07/2004, 
21/01/2005 a 31/07/2005, 01/08/2005 a 30/12/2005, 
01/02/2006 a 31/12/2006, 01/02/2007 a 17/07/2007 e 
18/07/2007 a 01/06/2008, totalizando 1.216 (um mil du-
zentos e dezesseis) dias, se inscrevem no registro fun-
cional para Aposentadoria, Disponibilidade e Adicional por 
Tempo de Serviço, nos termos do Art. 23 da Lei Orgânica 
deste Município;

· Períodos privados – 21/03/1992 a 31/12/1993, 
26/08/1996 a 01/04/1997, 02/04/1997 a 30/09/1997, 
01/04/1999 a 02/03/2001, 01/08/2001 a 02/03/2002 e 
06/05/2002 a 02/04/2004, totalizando 2.666 (dois mil 
seiscentos e sessenta e seis) dias de tempo aproveitado, 
inscrevendo-se no registro funcional para efeitos de Apo-
sentadoria e Disponibilidade, nos termos do Art. 23 da Lei 
Orgânica deste Município.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 21 de Agosto 
de 2017.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 
20 de setembro de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 001/2017
Publicação Nº 100857

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – 001/2017, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - 
CONTRATAÇÃO DE MERENDEIRAS E SERVENTES.

EDITAL 01/2017

PORTARIA 636/2017

CARGO: SERVENTE

CLASSIFICAÇÃO FINAL

INSC. NOME
PONTUAÇÃO

TOTAL RESULTADO-
PARCIALCursos Exp. Prova

0095 MARIA DA GLORIA DE PAULA KLANZ 40 20 17 77 1º
0207 ELVIRA GUDE OST 20 28 16 64 2º
0241 LUCIMAR MARIA FABRIS 20 24 17 61 3º
0123 ALAIDE FABIANO PONATHO 10 32 9 51 4º
0252 ROSILENE ANGELI 30 4 16 50 5º
0030 LEIDINEIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA 10 24 15 49 6º

http://www.saogabriel.es.gov.br/
http://www.saogabriel.es.gov.br/
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0314 MARIA LUIZA FIOROTTI CASLOP 0 36 12 48 7º
0121 MARILEIA APAREIDA ALVES DE SOUZA STRELOW 0 32 16 48 8º
0064 RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO 0 28 19 47 9º
0197 FABIENE DAS NEVES DE MELLO 0 28 19 47 10º
0076 ROSIANE DA SILVA ROSA 0 28 18 46 11º
0002 GLESLEI DOS SANTOS PIMENTA 0 24 18 42 12º
0004 JOELSA MARIA MONTE BELO DA SILVA 10 16 16 42 13º
0317 MARIA DE LAIA OLIVEIRA 30 0 12 42 14º
0174 LUCILEA PAGUNG VIAL 0 24 17 41 15º
0164 MARLENE RODRIGUES DE ANDRADE 20 4 16 40 16º
0304 ANDRESSA IZIDORO 20 0 20 40 17º
0066 CLAUDINEI ROCHA DA SILVA 0 28 11 39 18º
0110 ROSANGELA FELICIO DOS SANTOS FIOROTTI 0 20 19 39 19º
0320 EDIANA PINTO FERREIRA 20 0 19 39 20º
0278 LENADIA STRELLOW 0 24 11 35 21º
0152 SILVANDIRA ARAUJO DA SILVA 0 16 19 35 22º
0220 SIRLEY MARIA DOS SANTOS PEDRO 0 16 18 34 23º
0192 TEREZA DE FÁTIMA MAURI GOMES 10 8 16 34 24º
0098 ZILDA FARIA DE ABREU 0 20 13 33 25º
0028 LEDIANA LUCIO 0 16 17 33 26º
0183 MARIA REGINA CARDOSO 0 16 16 32 27º
0209 MICHELI FONTES NUNES 10 0 19 29 28º
0148 ANA LÉCIA DA SILVA OLIVEIRA 10 0 18 28 29º
0011 MARIA FERRETTI 0 8 19 27 30º
0100 GESSICA MOREIRA DE OLIVEIRA 0 8 19 27 31º
0196 DAYANE DE JESUS SOUZA 0 8 18 26 32º
0101 IZETE MANTOVANI BRUNN 10 0 16 26 33º
0057 MARIA RITA DA FONSECA 0 8 17 25 34º
0144 ELIZABETE ALVES DOS SANTOS 0 8 16 24 35º
0150 MARINETE PEREIRA SOARES 0 8 16 24 36º
0217 ALDAIR ANTONIO CHIARELLI 0 4 20 24 37º
0198 ANA REGINA MAZARIM CARVALHO 0 4 20 24 38º
0208 CARLA BUGE DA SILVA 0 4 20 24 39º
0180 DALVA DAS GRAÇAS BERGAMIN PAZULINI 0 4 19 23 40º
0153 ADELITA MAROCCO PIMENTA 0 4 19 23 41º
0024 DANYELLY BRAZ MESSA 0 4 19 23 42º
0343 VINICIUS FARIA MATTOS 0 4 19 23 43º
0316 DANIELI MARCHEZINI 10 0 13 23 44º
0117 MARIA JOSE FERREIRA MUNIZ 0 8 14 22 45º
0245 NORMA STORCH 0 8 14 22 46º
0001 SILVANA RAQUEL BONATTO KRUGER 0 4 18 22 47º
0129 LUCINETE BUTZK DA SILVA ROCHA 0 4 18 22 48º
0067 EDINA MARIA CAMPOS 0 8 13 21 49º
0173 SOLANGE BECHER ANGELI 0 4 17 21 50º
0014 LUCINEIA DE SOUZA ARAGÃO 0 4 17 21 51º
0170 VANILDA ANGELI 0 4 16 20 52º
0102 LINDOMAR DOS REIS COUTO 10 0 10 20 53º
0019 DUCINÉIA MARTINS 0 0 20 20 54º
0020 ELIANI KUMM 0 0 20 20 55º
0021 DIERLI MATOS SOUZA 0 0 20 20 56º
0034 EDWANIA PEREIRA MARQUES 0 0 20 20 57º
0084 JANINE VERUSKA PIMENTA 0 0 20 20 58º
0085 SILVIA LORENA DA SILVA 0 0 20 20 59º
0127 LARA RAIMUNDO RIBEIRO 0 0 20 20 60º
0187 LARISSA MIZETO MAIA 0 0 20 20 61º
0188 MARCIA DE ALMEIDA 0 0 20 20 62º
0212 TATIANE MENDES 0 0 20 20 63º
0249 VALQUIRIA RIBEIRO DE JESUS 0 0 20 20 64º
0259 LAÍNE PEDRO DE SOUSA 0 0 20 20 65º
0267 HUYARA CHAGAS DA SILVA 0 0 20 20 66º
0284 LUCIANA APARECIDA PAZULINI SAIBEL 0 0 20 20 67º
0287 JÉSSICA SOARES DE SOUZA 0 0 20 20 68º
0305 RONALDO ANTONIO MENDONÇA 0 0 20 20 69º
0311 CLEIDIANA CARVALHO 0 0 20 20 70º
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0319 APARECIDA LÚCIA BARCELOS NUNES 0 0 19 19 71º
0285 JOSILENE PAZULINI 0 0 19 19 72º
0328 LUCINEA MATIAS DE SOUZA 0 0 19 19 73º
0105 ANDREIA CORREA DAS NEVES SILVA 0 0 19 19 74º
0068 EDILHA ALVES DA CRUZ 0 0 19 19 75º
0266 HERMESON DE SOUZA RAMOS 0 0 19 19 76º
0301 CARLOS PEREIRA DA SILVA 0 0 19 19 77º
0151 VANUZA PAIXÃO MACÊDO DA SILVA 0 0 19 19 78º
0045 MARCIA SANTANA ZORDAN 0 0 19 19 79º
0009 JILVANIA SANTOS DO CARMO 0 0 19 19 80º
0140 LUCIANA FAVERO 0 0 19 19 81º
0272 RAFAEL DOS SANTOS GOMES 0 0 19 19 82º
0310 REGINA DE SOUZA SANTOS 0 0 19 19 83º
0093 DENIZE PAULA BRESSANELLE 0 0 19 19 84º
0086 VALÉRIA FERREIRA NASCIMENTO 0 0 19 19 85º
0235 DANIELA ANDRADE MANZOLI 0 0 19 19 86º
0132 RITHIERLI FARIA DE MATTOS 0 0 19 19 87º
0237 RAYANNE REGINNA ALVES DA SILVA 0 0 19 19 88º
0324 MACKSIELI RODRIGUES MARQUES 0 0 19 19 89º
0149 WRSULA MACHADO MARTINS 0 0 19 19 90º
0003 JULIANA CORRÊA MENEZES 0 0 19 19 91º
0134 VANESSA DOS REIS FERREIRA CAETANO CRUZ 0 0 19 19 92º
0282 ANA CAROLINA SCHRODER CARBONI 0 0 19 19 93º
0286 BEATRIZ DOS ANJOS GULDNER 0 0 19 19 94º
0190 VANUSA ESTEVAM 0 0 18 18 95º
0329 CHRISTIANE KEZIA DALCIN 0 0 18 18 96º
0130 LUCILENE ROQUE 0 0 18 18 97º
0069 VALDIANA MARIA SILVA 0 0 18 18 98º
0334 MARCILENE JORDÃO DOS SANTOS 0 0 18 18 99º
0175 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO 0 0 18 18 100º
0228 VANESSA PEREIRA 0 0 18 18 101º
0297 CILIANE LEITE DE LAIA 0 0 18 18 102º
0061 JOELMA ZORDAN FONTANA 0 0 18 18 103º
0201 CLEODINÉIA CORRÊA DE JESUS 0 0 18 18 104º
0104 JOYCE CORREA ALBINO 0 0 18 18 105º
0277 DIENIFER NOVAIS LIBERATO 0 0 18 18 106º
0115 ANDRELINA CRISTINA FREITAS DA SILVA 0 0 18 18 107º
0224 LORRANE RODRIGUES DA SILVA 0 0 18 18 108º
0075 ANGÉLICA BATISTA DA SILVA 0 0 18 18 109º
0023 KESIA DOS SANTOS BARBOSA 0 0 18 18 110º
0103 KLAUDINEI QUIRINO 0 0 18 18 111º
0147 LAILA DE JESUS DA ASSUNÇÃO 0 0 18 18 112º
0270 RAQUEL FABIANA BRAGATO SANTANA 0 0 17 17 113º
0055 SILVANIA BRAGA CLAUDINO DE ASSIS 0 0 17 17 114º
0010 FLÁVIA ALEIXO FERREIRA 0 0 17 17 115º
0184 PATRICIA DE OLIVEIRA CANAL 0 0 17 17 116º
0240 ALINE PEREIRA FREIRE 0 0 17 17 117º
0072 JOSIANE APARECIDA DE AGUIAR 0 0 17 17 118º
0087 NIELI DA SILVA CAETANO 0 0 17 17 119º
0205 ROSIMERI SERAFIM MENDES FERNANDES 0 0 17 17 120º
0243 EULA PAULA DIAS DA CONCEIÇÃO 0 0 17 17 121º
0307 ESTER VÂNIA BACHIETI CAVATI 0 0 17 17 122º
0060 SIRLENE DA ROCHA 0 0 17 17 123º
0322 EDNALIA RODRIGUES DE JESUS 0 0 17 17 124º
0058 LUCILENE GALACHO FIGUEREDO 0 0 17 17 125º
0238 WINDER SANTOS DA SILVA 0 0 17 17 126º
0172 MARIA MADALENA BINDA 0 0 16 16 127º
0264 LOUZIVAL MATOS SANTOS 0 0 16 16 128º
0046 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0 0 16 16 129º
0162 MARCELINO AFONSO DA SILVA 0 0 16 16 130º
0056 LUCIMAR CLEMENTE 0 0 16 16 131º
0288 CÁSSIA ABILIO DO NASCIMENTO DUARTE 0 0 16 16 132º
0339 EDNALVA SOARES FERREIRA SOUZA 0 0 16 16 133º
0071 CARLA MARTINELLI BRESSANELLE 0 0 16 16 134º
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0341 KARINA DA SILVA 0 0 16 16 135º
0225 ROSANA VIEIRA DE ALMEIDA 0 0 16 16 136º
0290 SIMONE ABILIO NASCIMENTO 0 0 16 16 137º
0133 ELIENE LEITE GANDRA 0 0 16 16 138º
0269 MARGARETH LUCIA CANAL ROCHA 0 0 15 15 139º
0157 MARLENE PEREIRA VIOLA 0 0 15 15 140º
0251 NELCENIR DA MACENA 0 0 15 15 141º
0292 ANDREZA WESTHAL DE OLIVEIRA COSTA 0 0 15 15 142º
0053 ADIANE PEREIRA 0 0 15 15 143º
0073 DEUSANIA MARIA TEODORO FERREIRA 0 0 15 15 144º
0041 RENATA QUIUQUI GONÇALVES 0 0 15 15 145º
0109 EDIANA DE PAULA 0 0 14 14 146º
0331 RENATA REIS DUARTE 0 0 14 14 147º
0244 ROSIANE SERAFIM MENDES 0 0 14 14 148º
0263 VANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA 0 0 14 14 149º
0096 LARISSA PRATA GALACHO 0 0 14 14 150º
0156 LUCY AMARO ROSA 0 4 9 13 151º
0248 CRISTIANA NUNES DOS SANTOS 0 0 13 13 152º
0211 JOSÉ CARLOS BRAZ 0 0 13 13 153º
0092 EDIMAS RIBEIROS PRATTI 0 0 13 13 154º
0191 TEREZINHA FERREIRA 0 0 13 13 155º
0229 ELIZABETH RAMOS DA COSTA 0 0 12 12 156º
0206 GENIUZA DE FATIMA ROTTA MOURA 0 0 12 12 157º
0236 DERIANE DA SILVA PEREIRA 0 0 12 12 158º
0062 MARIA NEUSA DE SOUZA 0 0 12 12 159º
0114 PATRICIA MARIZI NUNES 0 0 12 12 160º
0047 ANDREIA SILVA DOS SANTOS 0 0 12 12 161º
0052 FLÁVIA BOLSONI FLORES 0 0 11 11 162º
0186 MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS 0 0 10 10 163º
0142 VANDERLEIA AP. FERREIRA B. FIGUEIREDO 0 0 10 10 164º
0027 GISLY STORCH 0 0 9 9 165º
0065 GRACILENE DE JESUS DOS REIS 0 0 7 7 166º
0050 SIRLEI APARECIDA DE SOUSA 0 0 7 7 167º
0168 SUELENE APARECIDA LEITE DE JESUS 0 0 7 7 168º

0234 ADRIANA MARIA ROCHA 0 24 3 27 DESCLASSIFI-
CADA

0159 ADRIANA MARTINS CASSIMIRO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0182 ALICE FREITAS CHAGAS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0253 ALINI PESTANA KRUGER 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0012 ALONSO FONTANA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0333 ALZIRA DA CUNHA PEREIRA MARROQUE 0 0 17 17 DESCLASSIFI-
CADA

0138 ANA ALICE ALVES CORADINI 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0163 ANA LUCIA BOZI RODRIGUES 0 16 0 16 DESCLASSIFI-
CADA

0165 ANA LUIZA BRITO LOPES 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0090 ANDREIA PORTO FERREIRA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0247 ANGELA MARIA FERNANDES DA SILVA 0 4 0 4 DESCLASSIFI-
CADA

0218 ANGELA PAULA FELIPE PEREIRA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0029 APARECIDA PAULA PEREIRA 0 0 18 18 DESCLASSIFI-
CADA

0239 AUDEIR DIAS FERRAZ 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0070 BEATRIZ FIALHO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA
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0215 CLEIDIANE NASCIMENTO BRITO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0227 CRISTINA ARAUJO MARTINS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0039 DELFINA PAGUNG 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0223 DIALA PEREIRA DE SOUZA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0219 EDLAMAR MARIA DOS SANTOS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0178 ELANIA MARGELIA IZIDORO GARCIA 0 4 0 4 DESCLASSIFI-
CADA

0099 ELIANA MARIA CAMPOS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0203 ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO AGAPITO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0262 FERNANDA VENANCIO DA SILVA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0033 FLÁVIA MARIA LIBANIO BIAS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0330 IRENILDA SCHMDT 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0049 JOSENILDA DA COSTA MORAIS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0146 JOSILENE DA SILVA SANTOS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0139 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0143 KENIA PAGUNG 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0293 LARISSA RAIMUNDO RIBEIRO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0280 LENILDA NORBERTO DE SOUZA HELL 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0128 LUCIA RAIMUNDO 0 16 4 20 DESCLASSIFI-
CADA

0124 LUCIANA HELENA CORREA TEIXEIRA 10 28 0 38 DESCLASSIFI-
CADA

0160 LUCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0260 LUCINEIDE PEREIRA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0302 LUDMILA LOPES G. DA SILVA ANDRADE 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0199 LUZIA APARECIDA MAZARIM 0 32 0 32 DESCLASSIFI-
CADA

0043 LUZIA ZONTA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0233 MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA 0 0 13 13 DESCLASSIFI-
CADA

0166 MARIA DE FÁTIMA MOZER SIQUEIRA 0 4 0 4 DESCLASSIFI-
CADA

0258 MARILZA ALVES DOS SANTOS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0007 MARLENE RODRIGUES DE ANDRADE 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0279 MARTA ROSICLER DEMUNER 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0116 MIRIÃ COSTA BRAUN 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0108 MIRIAM DA CONCEIÇÃO FREITAS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0313 MÔNICA FRANCISCO DOS SANTOS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0299 NATIELI ARAÚJO RATZKE 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA
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0013 NEIRIELE BATISTA FERRARI RAQUEBAQUE 0 16 0 16 DESCLASSIFI-
CADA

0131 OTAVIO FERREIRA SANTOS 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0274 ROSA KOLANKO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0107 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA 0 0 17 17 DESCLASSIFI-
CADA

0015 ROSIANI ALVES DOS SANTOS PEREIRA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0216 ROSIANI APARECIDA CONRADO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0037 ROSILDA LUCAS DOS SANTOS 0 8 0 8 DESCLASSIFI-
CADA

0106 ROSINETE TEIXEIRA ROSA 20 0 0 20 DESCLASSIFI-
CADA

0154 SEBASTIANA OLIVEIRA FERNANDES 0 0 12 12 DESCLASSIFI-
CADA

0255 SIDILEIA ALVES MIRANDA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0016 SILVELENA SCHNEIDER 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0126 SIMONI APARECIDA PEREIRA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0204 SIMONI CANSADO 0 12 0 12 DESCLASSIFI-
CADA

0332 SINOLANGE CARDOSO DE A. RODRIGUES 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0059 SIRLEY GALACHO FIGUEIREDO 0 0 19 19 DESCLASSIFI-
CADA

0273 SUELI MARTA SIQUEIRA GODIO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0080 SUÉLIO FRANÇA SILVA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0246 TAINÁ DE PAULA PESSOA DE SOUZA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0318 TAIRINE FERREIRA DE SOUZA 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0309 TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA 0 24 4 28 DESCLASSIFI-
CADA

0040 VERA MARIA BONI 0 32 0 32 DESCLASSIFI-
CADA

0257 VERÔNICA DA SILVA PAIXÃO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0119 VIVIAN GOMES RAMALHO 0 0 0 0 DESCLASSIFI-
CADA

0051 WARLEIA DE OLIVEIRA MINRANDA 0 0 18 18 DESCLASSIFI-
CADA

São Gabriel da Palha – ES,21 de setembro de 2017.

ANA NILCE PEREIRA GONÇALVES
Secretária

ANTONIO MAURICIO MOLINÁRIO
Presidente

MARCOS JOSÉ DA SILVA
Membro

WEDERSON FERREIRA DE PAIVA
Membro
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RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO – 001/2017

CARGO: MERENDEIRA

CLASSIFICAÇÃO FINAL

INSC. NOME
PONTUAÇÃO

TOTAL CLASSIFICAÇÃO
PARCIALCursos Exp. Prova

0242 LEIDIANA DA ROCHA BERGER 30 28 17 75 1º

0091 MARIA SANTA DOS SANTOS NAZARETH 40 4 18 62 2º

0022 ADRIANA LÚCIA PAGUNG 40 0 20 60 3º

0005 SOLANGE FARIA DE MATTOS COLOMBI 10 28 13 51 4º

0298 VALDIRENE INACIO DA CRUZ 20 12 18 50 5º

0254 REGIANE DUTRA DA SILVA NEGRI 30 0 19 49 6º

0081 ANA LUCIA CASAZZA DARÓZ 0 28 17 45 7º

0185 MEOCLIS GONÇALVES DA SILVA 20 4 19 43 8º

0032 GISELDA DA PENHA DE SOUZA 10 12 18 40 9º

0177 ROSIANY DE OLIVEIRA 0 20 16 36 10º

0054 ROSINETE DA SILVA DENADARY 10 12 14 36 11º

0194 ELICA DE MARTINI DA SILVA 10 4 18 32 12º

0179 LUCIMAR INACIO DA CRUZ 10 4 17 31 13º

0120 GLORIA BRONZONI 10 4 16 30 14º

0193 LEIDIANE RAIMUNDO 10 4 15 29 15º

0097 TETRALDA DE ASSIS 0 12 16 28 16º

0122 RAQUEL GRIGORIO DE SOUSA GARCIA 10 4 14 28 17º

0176 BEATRIZ FIALHO 10 0 17 27 18º

0036 ZELIANI SANTA SPERANDIO PEREIRA 0 12 12 24 19º

0094 EALINE ALVES DOS SANTOS 0 12 12 24 20º

0136 BRIGIDA MARIA CHAGAS SCHIMIDT 0 4 20 24 21º

0083 GILDA REGINA CHAGAS GOMES 0 4 19 23 22º

0079 MARCELA DE PAULA KUSTER 0 4 19 23 23º

0308 ADRIANA CARVALHO GARCIA 0 8 14 22 24º

0082 SONIA MARIA BRAGA 0 4 18 22 25º

0031 SIONARA DOS SANTOS WANDERMUREM 0 4 18 22 26º

0042 KARLA APARECIDA VIEIRA 0 0 20 20 27º

0268 CREUZELINA DIAS FERREIRA 0 0 19 19 28º

0026 DARLIANE SOUZA LEITE DE PAULA 0 0 19 19 29º

0210 SCHAYANE GRESIELHY SIMONASSI 0 0 19 19 30º

0017 BÁRBARA JÉSSICA LÚCIO 0 0 19 19 31º

0312 ELLEN GOMES DOS SANTOS 0 0 19 19 32º

0276 ESEMAR KALK DA SILVA 0 0 18 18 33º

0300 VALDIRENE BELLUCIO 0 0 18 18 34º

0342 ROSIANI APARECIDA CONRADO 0 0 18 18 35º

0181 ADRIANA MARCIA ROMANHA MENEGATTI 0 0 18 18 36º

0250 MARIA DE LOURDES FEREIRA DA SILVA 0 0 18 18 37º

0221 SHIRLY OLIVEIRA POLICARPO 0 0 18 18 38º

0271 WASHINGTON VENANCIO OLIVEIRA 0 0 18 18 39º

0169 RANIELLE DA SILVA CLEMENTE 0 0 18 18 40º

0077 MARCELA MARTINS 0 0 18 18 41º

0214 ELIANE APARECIDA CORDEIRO DE SOUSA RODRIGUES 0 0 18 18 42º

0078 NOEMIA SOARES RIBON 0 4 13 17 43º

0145 GELCILENE MARIA SPERANDIO 0 0 17 17 44º
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0232 TANIA GOMES MOREIRA ZANI 0 0 17 17 45º

0200 SÔNIA LÚCIA TECHIO 0 0 16 16 46º

0008 GRACIELE PATRICIA BONFIM PUNGIRUM 0 0 16 16 47º

0038 SIDNEIA BARBOSA CRUZ 0 0 16 16 48º

0118 LEIDIANA ROCHA DA SILVA 0 0 16 16 49º

0326 MARIA FERREIRA DE JESUS 0 0 16 16 50º

0135 JÉSSICA DE PAULA OLIVEIRA 0 0 16 16 51º

0256 TELMA GOMES DOS ANJOS 0 0 16 16 52º

0141 SIRLEIA PEREIRA 0 0 15 15 53º

0189 ROSIMAR MARTINS SANTANA 0 0 15 15 54º

0089 RENATA KELLY NUNES DA SILVA 0 0 15 15 55º

0018 MARCIA PORTO GOMES SALLES 0 0 15 15 56º

0161 NARA RAFAELLA CARDOSO R. G. DA SILVA 0 0 15 15 57º

0113 JOSIANE LUDGERO DA SILVA ALVES 0 0 15 15 58º

0289 LUZIA DA PENHA FERNANDES DA SILVA 0 8 6 14 59º

0306 ARLETE DA PENHA GARCIA RAFALSKI 0 0 14 14 60º

0048 LUCIMAR VAZ 0 0 13 13 61º

0202 AURA SERAFIM 0 0 13 13 62º

0137 MARLETE PEREIRA COUTINHO 0 0 12 12 63º

0340 DORALICE DA SILVA NASCIMENTO PINTO 0 0 12 12 64º

0296 ALAIR MARIA LOCATELLI BELLÚCIO 0 0 10 10 65º

0025 ELISÂNGELA FERREIRA PRATA 0 0 9 9 66º

0063 MARGARETE MENDES ALMEIDA 0 0 8 8 67º

0323 ADRIANA DE OLIVEIRA 0 0 12 12 DESCLASSIFICADA

0167 ADRIANA RODRIGUES MARQUES 0 0 15 15 DESCLASSIFICADA

0088 ANA PAULA DE OLIVEIRA ALMEIDA 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0338 ANA SANTOS BOOSTEL 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0158 ANGELA MARIA DA COSTA BRAUN 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0315 BRUNA SALVADOR CHAGAS DA FONSECA 0 0 19 19 DESCLASSIFICADA

0295 CRISTIANA MARTINS GARCIA 0 0 13 13 DESCLASSIFICADA

0213 CRISTINA DO NASCIMENTO BRITO GONDERINK 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0325 DALVENIZA DE SOUZA FERREIRA BISPO 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0294 DANIELLY GONORING TECHIO 0 0 20 20 DESCLASSIFICADA

0044 DIENES NUNES FERREIRA 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0171 DOLORES DA PENHA TESCH 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0275 EDILEIA DALPIERO 0 12 0 12 DESCLASSIFICADA

0226 ELIANA OLIVEIRA 0 0 13 13 DESCLASSIFICADA

0335 ELIANE NUNES DE SOUZA 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0111 ÉRICA CRISTINA ALVES DA SILVA 0 0 16 16 DESCLASSIFICADA

0283 INÊS APARECIDA BIZERRA MACIEL 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0006 JANDIRA SCHMIDT MACHADO 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0231 JAQUELINE BRUMM 0 0 19 19 DESCLASSIFICADA

0230 JASMINY DE ALMEIDA CORDEIRO 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0291 JÉSSICA MONTEIRO 0 0 18 18 DESCLASSIFICADA

0336 JODEILSON DOMINGOS DOS SANTOS 0 0 0 0 DESCLASSIFICADO

0303 LETICIA DE JESUS SANTANA 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0321 LUCILENE MARTINS 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0222 LUZINETE MIQUILINO LOCATELLI 0 0 15 15 DESCLASSIFICADA

0337 MARCILENE ROCHA 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0281 MARIA NORBERTO DE SOUZA 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA
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0035 MARIA STELA FONTANA 0 0 17 17 DESCLASSIFICADA

0327 NEIDE APARECIDA MELQUIDES 0 0 9 9 DESCLASSIFICADA

0261 RITA FERREIRA ORTELAN 20 8 1 29 DESCLASSIFICADA

0112 ROSIANY BRZESKY ARAUJO 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0265 RUTIMARA APARECIDA PEREIRA 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0125 SILVIA REGINA CAMPOS 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0195 SIMONY PEDRO 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

0074 TATIANI TEIXEIRA 0 16 0 16 DESCLASSIFICADA

0155 TATYANNA LARISSE LOPES DA SILVA VULPI 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA

São Gabriel da Palha – ES, 21 de setembro de 2017.

ANA NILCE PEREIRA GONÇALVES
Secretária

ANTONIO MAURICIO MOLINÁRIO
Presidente

MARCOS JOSÉ DA SILVA
Membro

WEDERSON FERREIRA DE PAIVA
Membro

SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2017
Publicação Nº 100797

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 54/2017

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para limpeza pública urbana, manutenção e limpeza de pró-
prios e fabricação de artefatos no Município de São Gabriel da Palha.

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que este Pregão foi SUSPENSO para fins de readequação dos termos do 
edital e anexos. Decidida a data para a sua realização, esta será amplamente divulgada através de novas publicações.

Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 21/09/2017.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial
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DECRETO N.º 477, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.
Publicação Nº 100755

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

Secretaria Municipal de Administração 

Praça Vicente Glazar, 159 | São Gabriel da Palha-ES | CEP 29780 000   
Fone/Fax (027) 3727-1366 | E-mail: administracao@saogabriel.es.gov.br 

 

DECRETO N.º 477, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017. 

 
APROVA O REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES. 

  
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São 

Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e, 

CONSIDERANDO a Lei Complementar n.º 26, de 17 de novembro de 2010, que 

Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências. 

              

D E C R E T A 

 
             Art. 1.º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável de São Gabriel da Palha - ES, integrante do presente 

Decreto. 

 

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

 

            Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto N.º 410, 

de 14 de julho de 2011. 

 

            PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

    
           Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 

de 20 de setembro de 2017. 

 

 
LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Prefeita Municipal 

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

 

LUIZMAR MIELKE 

Secretário Municipal de Administração  
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Câmara muNiCiPal

PORTARIA Nº 112/2017
Publicação Nº 100752

PORTARIA Nº. 112, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017.

DESIGNA VEREADOR

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

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, o Vereador, ANTÔNIO LOPES para so-
licitar: “Emenda Parlamentar ou viabilização de recursos 
junto ao Governo do Estado” na Assembleia Legislativa do 
Estado do Espirito Santo, no dia 25 de setembro de 2017, 
na cidade de Vitória/ES.

Art. 2º Fica responsável pela condução do veiculo desta 
Câmara Municipal o Servidor, Jardel Carlos Dal Cim.

Art. 3º O Vereador após a viagem apresentará no prazo de 
três dias úteis após o retorno:

I – Atestado ou declaração que comprove a presença ao 
local que motivou a viagem ou outro documento que cer-
tifique a presença do beneficiário no local de destino, con-
forme a solicitação prévia da diária;

II - Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas 
durante o período de afastamento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação no Diário Oficial dos Municípios.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Ga-
briel da Palha, 20 de setembro de 2017.

TIAGO DOS SANTOS

Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário

Caixa de assistêNCia - sgP

PORTARIA 11 2017
Publicação Nº 100819

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS

DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

CNPJ: 02.256.983/0001-57

PORTARIA Nº 11/2017

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SIMONY STORCH MACHADO, Superintendente da Caixa 
de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de São 
Gabriel da Palha – ES, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para o período de 10/08/2017 a 
10/08/2018, a Comissão Permanente de Licitação com-
posta por: SERGIO FABIANO DE SOUZA DIAS– Presiden-
te, ERLITON DE MELLO BRAZ, ANDRÉIA MARTINELLI DOS 
PASSOS e LUCILENA ULIANA BASSETTI – Membros.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Gabriel da Palha – ES, em 10 de Agosto de 2017.

SIMONY STORCH MACHADO

Superintendente da CASP-SGP

ADINALDI MARIA DALCIM COSTA

Presidente da Junta Administrativa



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 233

São José do Calçado

Prefeitura

ERRATA CONTRATO/PMSJC/ Nº. 268/2017 
Publicação Nº 100738

ERRATA CONTRATO/PMSJC/ Nº. 268/2017 DA EMPRESA VOID SYSTEMS LTDA EPP, PUBLICADO NO MURAL DO MUNICÍPIO 
DIA 15/08/2017 E NO DIÁRIO AMUNES NO DIA 18/08/2017.

Onde se lê:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Prefeitura, no Exercício de 2017, à conta do Elemento de Despesa n° 339039000, 
fichas 73.

Lê-se:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Prefeitura, no Exercício de 2017, à conta do Elemento de Despesa n° 339039000, 
fichas 73 e 74.

São José do Calçado-ES, em 20/09/2017.

José Carlos de Almeida

Prefeito Municipal

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da Emenda 
L.O.M. N° 007/2002.
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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO PP 050-2017
Publicação Nº 100850

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°050/2017
O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através de 
seu Pregoeiro, torna público que foi RETIFICADO o Edital 
de Pregão Presencial 050/2017 cujo objeto é o Registro de 
Preços para aquisição de medicamentos e insumos para 
atendimento da Secretaria de Saúde do Município de São 
Roque do Canaã-ES. Nova data de abertura: 05/10/2017 
às 09h:00min. O edital retificado encontra-se disponível 
no site www.saoroquedocanaa.es.gov.br. São Roque do 
Canaã, 21/09/2017.

Ramon Magnago
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 
116/2017

Publicação Nº 100782

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n.º 116/2017.
Processo n.º: 0276/2017.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.
Contratado: Mundial Pneus Itaberá – EIRELI – EPP.
Objeto: fornecer ao Município de São Roque do Canaã, 
Pneus (novos) a fim de serem utilizados para a manutenção 
dos veículos das secretarias municipais de Administração e 
Finanças, Assistência Social, Educação, Desenvolvimento 
Econômico, Saúde, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urba-
nos do município de São Roque do Canaã-ES.
Valor Global: R$ 32.560,00 (trinta e dois mil e quinhentos 
e sessenta reais).
Vigência: O presente contrato vigorará pelo período de até 
31 de outubro de 2017, contados a partir da data de sua 
assinatura, dia 18/19/2017.

São Roque do Canaã - ES, 21/09/2017.

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 117/2017
Publicação Nº 100845

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Prestação de Serviços n.º 117/2017.
Processo n.º: 2708/2017.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã 
- ES.
Contratado: Bosi Turismo LTDA EPP.

Objeto: locar ao Município de São Roque do Canaã, 01 ve-
ículo tipo Ônibus com capacidade mínima de 44 (quarenta 
e quatro) lugares para atender o transporte escolar dos 
alunos da educação infantil e ensino fundamental da Rede 
Municipal de Ensino do município de São Roque do Canaã e 
do Ensino Superior que estudam fora do município de São 
Roque do Canaã, durante aproximadamente 04 (quatro) 
meses no ano de 2017.
Valor Global: R$ 27.747,20 (Vinte e sete mil setecentos e 
quarenta e sete reais e vinte centavos).
Vigência: A vigência do contrato iniciar-se-á a partir de 
sua assinatura, dia 20 de setembro de 2017, com venci-
mento previsto para 26/12/2017.

São Roque do Canaã - ES, 21/09/2017.

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 
021/2017

Publicação Nº 100848

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017.
Processo n.º: 0431/2017.
Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.
Contratado: POSTO IZAURA LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto:
a) a supressão de R$ 34.650,00 (trinta e quatro mil e seis-
centos e cinquenta reais), referente a 10.500 (dez mil e 
quinhentos) litros de combustível óleo diesel S10;
b) o acréscimo de R$ 0,21 (vinte e um centavos) no valor 
unitário do litro do combustível (óleo diesel comum e óleo 
diesel S10), passando o óleo diesel comum de R$ 3,20 
(três reais e vinte centavos) para R$ 3,41 (três reais e qua-
renta e um centavos), e passando o óleo diesel S10 de R$ 
3,30 (três reais e trinta centavos) para R$ 3,51 (três reais 
e cinquenta e um centavos), visando manter o reequilíbrio 
econômico financeiro que fora solicitado pelo CONTRATAN-
TE, perfazendo a quantia total de R$ 24.073,61 (vinte e 
quatro mil, setenta e três reais e sessenta e um centavos), 
conforme planilha em anexo.
Valor Global: Em virtude do presente termo aditivo, o 
valor global do Contrato Nº. 021/2017 passa a ser R$ 
934.843,71 (novecentos e trinta e quatro mil, oitocentos e 
quarenta e três reais e setenta e um centavos).
Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da data 
de sua assinatura, dia 21/09/2017, e findar-se-á em 31 de 
dezembro de 2017, conforme cláusula oitava do contrato 
original.
São Roque do Canaã - ES, 21/09/2017.

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal
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Câmara muNiCiPal

PORTARIA  N° 030/2017 
Publicação Nº 100732

 

  
 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Rua Lourenço Roldi, nº 88, São Roquinho, São Roque do Canaã - ES, Cep: 29.665-000 Telefax: (27) 3729 - 1117   

Home Page: www.camarasrc.es.gov.br E-mail: contato@camarasrc.es.gov.br  CNPJ 01.639.869/0001-43  

 

PORTARIA Nº 030/2017, de 21 de Setembro de 2017. 

Dispõe sobre concessão de férias a servidor.  

 
O Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, Estado do 

Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor ARILSON FORÇA BONATTO, 
referente ao período aquisitivo de 02/07/2016 à 01/07/2017, para gozá-las no período de 
25/09/2017 à 03/10/2017. 
 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
    
Sala das Sessões “ROBERTO ROLDI”, 21 de Setembro de 2017. 
 

 
 

 
MIGUEL DJALMA SALVALAIO 

Presidente 
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Serra

Prefeitura

AVISO MPE 205/2017
Publicação Nº 100781

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro, 
torna Público que realizará licitação, na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO SOB Nº205/2017, de acordo com as Leis 
10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei Municipal 3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 
2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do 
site: www.licitaçoes-e.com.br, objetivando a AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA. O Edital oriundo 
do processo nº 37594/2017-SETER, encontra-se disponí-
vel no site acima. Abertura das propostas: às 10h45min. 
do dia 06/10/2017. Início sessão disputa: às 11h00min. 
Do dia 06/10/2017.

Serra, 21 de setembro de 2017.

Anderson Werdan Fagundes

Pregoeiro Oficial/SEAD

CP 006/2017 - RESULTADO 
Publicação Nº 100796

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comis-
são Permanente de Licitação/SEOB, torna público o resul-
tado da Concorrência Pública Nº 006/2017, destinada a 
contratação de empresa para implantação e manutenção 
de instalações e equipamentos preventivos contra incêndio 
e pânico nas Escolas do Município da Serra.

Empresa Vencedora:

Rocco Construtora e Incorporadora Ltda EPP

Valor: R$ 1.175.632,80

Serra/ES, 21 de setembro de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

CP 007/2017 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
Publicação Nº 100793

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2017

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comis-
são Permanente de Licitação/SEOB, torna público o resul-
tado de habilitação da licitação em epígrafe.

EMPRESAS INABILITADAS:

ARCHITECTUS S/S; GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA 
E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA - EPP E STAND BY 
MARKETING E EVENTOS LTDA-EPP.

EMPRESA HABILITADA:

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Serra(ES), 21 de setembro de 2017.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

DECRETOS 1604 E 1703
Publicação Nº 100802

DECRETO Nº 1703, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017

Nomeia Secretário Administrativo do Conselho Municipal 
de Educação da Serra - Sedu.

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

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia DALIRA DA FONSECA BITTENCOURT, ma-
trículas nºs 33.686 e 43.818, para exercer a função grati-
ficada de Secretário Administrativo do Conselho Municipal 
de Educação da Serra - CMES.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2017.

Palácio Municipal em Serra, aos 13 de setembro de 2017.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1604, DE 17 DE AGOSTO DE 2017

Altera composição do Conselho de Municipal de Educação 
da Serra - CMES.

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 

http://www.serra.es.gov.br/
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do Município e observando o disposto na Lei Municipal nº 
1.647/1992, alterada pelas Leis Municipais n°s 1.961/1997 
e 2.719/2004,

D E C R E T A :

Art. 1º Altera a representação do SINDIUPES no Conselho 
Municipal de Educação da Serra – CMES.

EXCLUI:

Suplente: Magda Maria Ferreira Barcellos

INCLUI:

Suplente: Lucecleia Francisco da Silva

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

Palácio Municipal em Serra, aos 17 de agosto de 2017.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 100814

Extrato de Contrato nº87/2017 processo nº. 29450/2017

Partes: O Município da Serra e a Empresa SERTTEL SOLU-
ÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA.

Objeto: Concessão onerosa, para a implantação, opera-
ção e manutenção do estacionamento rotativo integrada 
de diversos recursos tecnológicos e meios de pagamen-
tos para o pleno atendimento do usuário, no Município da 
Serra. Vigência: O prazo para exploração dos serviços de 
concessão de implantação, exploração e administração do 
estacionamento rotativo pago de veículos nas vias e lo-
gradouros públicos do Município é 10 (dez) anos, admi-
tida a prorrogação por uma só vez e, por igual período, 
desde que comprovada a prestação de serviço adequado 
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 
na legislação pertinente e na forma da Lei Municipal nº 
4.306/2014.

Data de assinatura:21 de setembro de 2017.

Audifax Charles Pimentel Barcelos

Prefeito Municipal

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Jailson Miranda

Secretário Municipal de Defesa Social

PORTARIA 126 E 133
Publicação Nº 100799

PORTARIA Nº 133, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

Disposição de servidor.

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

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.973/1997, alterada 
pela Lei Municipal nº 4.602/2017, e o inteiro teor do pro-
cesso administrativo nº 20.735/2017,

R E S O L V E :

Art. 1º Colocar o servidor JOELSON MARCIO SIMOES, ma-
trícula nº 15.866, Professor MaPB - Ciências, à disposição 
do Sindicato dos Biólogos do Estado do Espírito Santo – 
SINDIBIO/ES, para exercer mandato eletivo.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 19 de setembro de 2017.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 126, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017

Cessa os efeitos da Portaria nº 78, de 7 de maio de 2014.

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

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo 
nº 47.558/2017,

R E S O L V E :

Art. 1º Cessar os efeitos da Portaria nº 78, de 7 de maio de 
2014, que concedeu licença sem vencimento, para tratar 
de interesses particulares, à servidora SYLMARA SCOPEL, 
Professor MaPB – Língua Portuguesa, matrícula nº 31.089, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação – Sedu.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2017.
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Palácio Municipal em Serra, aos 15 de setembro de 2017.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

RESULTADO DE LICITAÇÕES - SESA - 2017
Publicação Nº 100773

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Per-
manente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna 
público o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.°190/2017, PROCESSO: 36405/ 
2017, ID: 687416. FRACASSADO.

Serra, 21 de Setembro de 2017.

Equipe de Pregão –SESA/PMS
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DECRETOS 1612 E 1727
Publicação Nº 100800

 
 

    DECRETO Nº 1612, DE 21 DE AGOSTO DE 2017 
 
 
Designa representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra 
para o biênio 2017/2019. 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município e com base nas disposições do 
artigo 14º da Lei Municipal nº 3.898/2012, 
 
 
D   E   C   R   E   T   A : 
 
 
Art. 1º Ficam designados os representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, empossados em reunião 
ordinária realizada no dia 28 de junho de 2017, para compor o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Serra – Concase, biênio 2017/2019. 
 
I – PODER PÚBLICO 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
Titular: Silvana Pereira Fadel 
Suplente: Laís Garcia Alves de Biase 

                  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESA 
Titular: Swedemar Furtado Barros da Silva 
Suplente: Maria da Penha R. de Souza Silva 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDU 
Titular: Leila Paiva Souza Ferreira 
Suplente: Olivia Fraga Santana 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - SEPLAE 
Titular: Joubert Jantorno Filho 
Suplente: Janine Lourenço 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFA 
Titular: Orli Candido da Rocha 
Suplente: Adriana Cristina Pereira 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA – SEDIR 
Titular: Renata Geja Ernesto 
Suplente: Rosilene Bellon 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - SETUR 
Titular: Deborah de Oliveira Reis 
Suplente: Elisangela Ribeiro Tonon 
 
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL  
 
ESTAÇÃO CONHECIMENTO 
Titular: Ana Paula Baptista Vermelho 
Suplente: Ana Angelica Correa Valpassos Motta 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA - APAE 
Titular: Dulcineia Fatima S.V. Nova 
Suplente: Carlos Augusto B. Junior 
 
REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - REDE AICA 
Titular: Dilma Maria Ramos Zucolotto 
Suplente: Dalva S. Veira 
 
LAR BATISTA ALBERTINE MEADOR 
Titular: Karla Mendes R. Loureiro 
Suplente: Tamar G. Ferreira Bonomo 
 
ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO LAR SEMENTE DO AMOR 
Titular: Pedro Deps Neto 
Suplente: Andrea Teles Zavarise 
 
SOCIEDADE PESTALOZZI DA SERRA  
Titular: Claudio Cabral da Rocha 
Suplente: Marcos Martão 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR CIDADE DO GAROTO 
Titular: Solange Alves Ribeiro 
Suplente : Cleusa Santana 



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 240

 

 
Art. 2º A função de membro do Concase é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 
 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de junho de 
2017. 
 

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

DECRETO Nº 1727, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017 
 
 

Regulamenta a celebração de compensações e transações com pessoas jurídicas inadimplentes com 
a Municipalidade, prevista na Lei Municipal nº 4.671/17 e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,  
 
CONSIDERANDO o princípio da eficiência da Administração Pública, insculpido no artigo 37, caput da 
Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO a possibilidade de extinção do crédito tributário por meio da transação, nos termos do artigo 
156, inciso III, da Lei Federal nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e artigo 104, inciso III, da Lei Municipal 
nº 3.833/11 (Código Tributário Municipal); 
 
CONSIDERANDO que o artigo 56 da Lei Municipal nº 4.671/2017 autoriza a celebrar, no interesse da Fazenda 
Municipal, compensações ou transações com pessoas jurídicas, inadimplentes com a Municipalidade até sua 
publicação, 
 
 
D  E  C  R  E  T  A : 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º Fica definido, em regulamentação ao artigo 56 da Lei Municipal nº 4.671/2017, que o Município da 
Serra poderá receber todo e qualquer serviço que tenha interesse direto ou indireto, que atenda à população 
serrana e às necessidades/interesses do ente federado.  

 
§ 1º O crédito objeto da transação de que trata o Capítulo XIX da Lei Municipal nº 4.671/2017, abrange: 

 
I. se não estiver ajuizado, além do valor principal da obrigação, os juros, correção monetária e multa, 

observando, ainda, o artigo 176, § 3º da Lei Municipal nº 3.833/11. 
II. se estiver ajuizado, os acréscimos do inciso anterior, acrescidos de custas e demais encargos 

processuais.  
 

 
 
§ 2º Os honorários devidos por lei aos procuradores municipais não serão objeto da transação em questão, 
cabendo ao contribuinte-devedor recolher diretamente com a Associação dos Procuradores Municipais da Serra, 
observando-se, assim, o artigo 56, § 4º da Lei Municipal nº 4.671/2017.  

 
Art. 2º São requisitos indispensáveis para a celebração do termo de transação com o Município: 

 
I. estar inadimplente com a Municipalidade até a data de 14/07/2017 e inscrito em dívida ativa;  

II. ser pessoa jurídica; 
III. a confissão irretratável da dívida, bem como a renúncia ou a desistência de quaisquer meios de 

defesa ou impugnações judiciais ou administrativas que versem sobre o crédito tributário 
correspondente; 

IV. aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas no capitulo XIX da Lei Municipal 
nº 4.671/2017 e neste Decreto; 

V. a possibilidade de manutenção dos gravames decorrentes das garantias prestadas nas ações de 
execução fiscal ou qualquer outra ação judicial ou sua substituição, ficando a critério da comissão 
apreciar.  
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CAPÍTULO II 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  

 
Art. 3º O processo administrativo terá início com pedido formal do contribuinte, direcionado à secretaria 
competente para receber o serviço ofertado, contendo obrigatoriamente, os seguintes documentos e 
informações: 

 
I. a qualificação do proponente, juntamente com documentos de identificação, tais como:  

a) comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ; 
b) número de inscrição municipal; 
c) atos constitutivos com a última alteração arquivada na Junta Comercial; 
d) ata de eleição de diretoria, se for o caso; 
e) cópia dos documentos pessoais do administrador ou dirigentes da sociedade; 
f) procuração específica para a finalidade de transacionar. 

II. os fatos e os fundamentos jurídicos em que se baseia; 
III. o pedido com as especificações do serviço ofertado; 
IV. a identificação e o valor dos créditos tributários que pretende transacionar; 
V. se a dívida estiver ajuizada, o número do processo judicial. 

 
Parágrafo único. Os valores dos créditos tributários deverão estar atualizados quando da celebração do termo 
de transação. 
 
Art. 4º Recebido o pedido formal de oferecimento de serviços a serem transacionados, o secretário analisará se 
há interesse público no serviço ofertado, manifestando-se, dentro dos autos e por escrito, positivamente ou 
negativamente acerca do mesmo. 
 
§ 1º Após a manifestação, positiva ou negativa, o secretário da pasta encaminhará os autos à Coordenadoria 
de Governo, para avaliar a conveniência e oportunidade. 
 
§ 2º O secretário, antes de decidir, poderá ouvir comissão interna da própria secretaria, a ser designada para 
esta finalidade. 

 
§ 3º Caso a secretaria manifeste-se negativamente sobre os serviços oferecidos, bem como a Coordenadoria 
de Governo, os autos do processo serão arquivados, dando-se ciência ao requerente/contribuinte. 

 
Art. 5º Nos casos em que a manifestação de que trata o artigo anterior for positiva, a Coordenadoria 
submeterá à Comissão Técnica Especial, subordinada à Secretaria de Administração, para fins de apuração do 
valor dos serviços oferecidos. 
 
§ 1º Para fins de avaliação dos serviços ofertados, serão utilizadas, preferencialmente, as tabelas referenciais, 
bem como a média de, pelo menos, 3: 
 

I. valores praticados em contratos administrativos de serviços idênticos ou semelhantes de quaisquer 
entes federados; 

II. atas de registro de preços de outros entes públicos; 
III. orçamentos e/ou documentos pertinentes, através de coleta de mercado. 

 
§ 2º Na ausência de orçamentos e/ou outros documentos aptos à comprovação dos preços praticados no 
mercado, poderão ser utilizada, como parâmetro de pesquisa, notas fiscais contemporâneas ao processo de 
avaliação dos preços, que atestem a execução de serviços idênticos ou semelhantes àqueles oferecidos, desde 
que obedecido o valor referente à média de, pelo menos, 3 notas fiscais. 

 
§ 3º Para fins de cumprimento da avaliação em questão, bastará a utilização de uma das metodologias de 
pesquisa de preços indicadas nos parágrafos anteriores, podendo ser utilizadas, como complemento, outras não 
previstas neste Decreto, desde que aplicadas por alguma pessoa jurídica ou órgão da Administração Pública 
Federal, Estadual ou Municipal. 
 
Art. 6º Caso não conste dos autos o valor atualizado do débito tributário, a respectiva secretaria poderá 
solicitar tais valores à Secretaria Municipal da Fazenda e/ou ao Departamento de Cobrança da Dívida Ativa 
Administrativa e Judicial –DICODAM -, situada na Procuradoria Geral do Município da Serra. 
 
Art. 7º Após manifestado interesse público no serviço ofertado, bem como realizada a avaliação para fins de 
valoração do serviço, o secretário da respectiva pasta, desde que também seja ordenador de despesa, assinará 
o Termo de Transação, o qual além das cláusulas gerais, deverá conter o cronograma físico-financeiro dos 
serviços a serem prestados. 
 
§ 1º Nos casos em que o secretário da pasta tomadora do serviço não for ordenador de despesas, o Termo de 
Transação deverá ser assinado juntamente com o Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos. 
 
§ 2º É de responsabilidade da secretaria que assinou o Termo de Transação a fiscalização da prestação dos 
serviços. 

 
§ 3º A fiscalização do Termo de Transação ficará a cargo de servidor efetivo ou comissionado, o qual deverá 
ser designado pelo secretário da pasta. 
 
Art. 8º Havendo descumprimento do Termo de Transação por parte do contribuinte, a secretaria notificará o 
mesmo, facultando-lhe o prazo de 5 dias corridos para manifestação e/ou apresentação de justificativas. 
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§ 1º Transcorrido o prazo sem manifestação ou não acolhido o argumento lançado pelo contribuinte, a 
secretaria poderá rescindir unilateralmente o Termo de Transação. 

 
§ 2º Rescindido o Termo sem que haja qualquer efetiva prestação de serviços, a respectiva secretaria deverá 
encaminhar os autos do processo à Secretaria Municipal da Fazenda – Sefa e ao Departamento de Cobrança da 
Dívida Ativa Administrativa e Judicial – DICODAM, situado na Procuradoria Geral do Município da Serra, para 
fins de realizarem a totalidade da cobrança do crédito tributário com as multas e demais acréscimos legais 
cabíveis. 

 
§ 3º Caso o devedor já tenha executado parte do Termo de Transação, a secretaria deverá encaminhar o 
relatório atualizado, constando o valor dos serviços executados à Sefa, para que tome as providências cabíveis 
quanto à cobrança do remanescente. 
 
§ 4º O contribuinte que deixar de cumprir o cronograma físico-financeiro, nos termos do caput e § 1º deste 
artigo, ficará impedido de transacionar novamente com o Município pelo prazo de 1 ano. 

 
Art. 9º O Termo de Transação constitui título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso II da Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).  

 
CAPÍTULO III 

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 

Art. 10 O Termo de Transação deverá ser instruído com o cronograma físico-financeiro anexado. 
 
Art. 11 A secretaria tomadora do serviço, após o retorno dos autos da Comissão Técnica Especial com o 
parecer acerca dos valores dos serviços, elaborará o respectivo cronograma. 
 
Parágrafo único. O cumprimento do referido cronograma deverá ser atestado pelo secretário da pasta 
tomadora do serviço, encaminhando relatório mensal à Sefa, para baixa parcial no valor total do débito. 

 
CAPÍTULO IV 

FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TERMO DE TRANSAÇÃO 
 

Art. 12 Após a assinatura do Termo de Transação, competirá à secretaria que assinou o referido termo: 
 

I. acompanhar e fiscalizar o cumprimento do cronograma físico e financeiro do Termo de Transação, 
com apresentação à Sefa de relatório mensal quanto aos serviços executados; 

II. após adimplido na totalidade os serviços objeto do Termo de Transação, a secretaria tomadora dos 
serviços deverá informar à Secretaria Municipal da Fazenda e ao Departamento de Cobrança da 
Dívida Ativa Administrativa e   Judicial - DICODAM, situado na Procuradoria Geral do Município, 
para fins das devidas baixas. 

 
CAPÍTULO IV 

COMISSÃO TÉCNICA ESPECIAL 
 

Art. 13 A Comissão Técnica Especial de que trata o artigo 57 da Lei Municipal nº 4.671/2017, subordinada à 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Sead, será composta por, pelo menos, 3 
servidores, efetivos ou comissionados, de quaisquer secretarias. 
 
§ 1º O resultado da apuração dos valores prescinde de ratificação pela Secretaria Municipal de Administração e 
Recursos Humanos - Sead. 
 
§ 2º A Comissão de que trata o caput poderá solicitar informações às secretarias municipais, para do fim o 
disposto no artigo 5º e seus parágrafos, deste Decreto, bem como à CPL.  
 
§ 3º Após a análise dos preços, a Comissão de que trata este Capítulo encaminhará os autos à secretaria 
responsável pelo recebimento dos serviços, a fim de que seja assinado o Termo de Transação e iniciada a 
execução do cronograma físico-financeiro. 
 
Art. 14 Os membros da comissão de que trata este Capítulo não farão jus a qualquer remuneração e/ou 
gratificação em razão da função. 
 
Art. 15 A respectiva Comissão Técnica Especial poderá expedir portaria com os valores dos serviços praticados 
pelo mercado, que deverão ser atualizados semestralmente, sob pena de inaplicabilidade da mesma ao caso 
concreto. 
 
 
Parágrafo único. Uma única Comissão Técnica Especial poderá realizar avaliações para quaisquer secretarias, 
desde que o secretário da respectiva pasta realize tal solicitação à secretaria que tenha aludida Comissão e 
essa última aceite tal encargo, o que poderá ser feito por quaisquer meios, tais como: e-mail, comunicação 
interna, ofício, dentre outros. 

 
CAPÍTULO V 

DO TERMO DE TRANSAÇÃO 
 

Art. 16 O Termo de Transação deverá conter, no mínimo: 
 

I. qualificação das partes; 
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II. identificação do crédito tributário devidamente atualizado; 
III. os serviços a serem prestados, bem como o cronograma físico-financeiro de tal prestação; 
IV. identificação do servidor responsável pela fiscalização dos serviços objeto do ajuste. 

 
Parágrafo único. Poderá ser feita minuta padrão do Termo de Transação, a ser elaborada pelo Núcleo de 
Negociações de Débitos Tributários – NNDT. 
 

CAPÍTULO VII 
DO NÚCLEO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - NNDT 

 
Art. 17 Compete ao Núcleo de Negociação de Débitos Tributários - NNDT negociar dividas ajuizadas e inscritas 
em dívida ativa. 
 
§ 1º O Núcleo de Negociação de Débitos Tributários será composto pelos servidores abaixo relacionados, 
indicados pelos secretários da pasta: 
  

I. 1 servidor da Secretaria Municipal da Fazenda; 
II. 1 servidor do DICODAM/Procuradoria Geral; 

III. 1 Procurador Municipal; 
IV. 1 servidor da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos. 

  
§ 2º Compete ao Núcleo de Negociação de Débitos Tributários: 
  

I. receber os contribuintes e analisar as demandas de negociação; 
II. emitir parecer com os valores acordados durante a audiência de negociação; 

III. elaborar Termo de Transação com a qualificação do contribuinte e ser assinado por todos os 
membros, sendo remetido para homologação do Chefe do Poder Executivo; 

IV. publicar a intensão do Município de celebrar a competente transação, visando à manifestação de 
outros interessados, com objetivo de obtenção de preços melhores ou impugnação. 

  
§ 3º O Núcleo de Negociação de Débitos Tributários será presidido pelo Procurador Municipal indicado pelo 
Procurador Geral do Município ou pela Diretora da Procuradoria Fiscal, sendo competente para: 
  

I. presidir as audiências de negociação, lavrando parecer da comissão com o resultado obtido; 
II. Convocar reuniões administrativas com os membros do NNDT; 

III. Apresentar, periodicamente, os resultados obtidos nas audiências de negociação, bem como a 
economia do Município em razão da não prática de atos executivos; 

IV. Solicitar outras diligências necessárias para o fiel cumprimento da lei; 
V. Expedir portarias e demais atos regulamentares. 

 
§ 4º O Presidente do NNDT, observadas as regras contidas na Lei Municipal nº 4.671/17, bem como no 
presente Decreto, elaborará o regimento interno com o procedimento administrativo. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 18 Para fins de contabilização dos serviços objeto da transação, serão utilizados os mesmos critérios 
aplicados ao abatimento, nos termos do item 5.2.4.3 do Manual de Contabilidade do STN. 
 
Art. 19 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Palácio Municipal em Serra, aos 19 de setembro de 2017. 
 
 
 

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 
 Prefeito Municipal 
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DÉCIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 002/2017
Publicação Nº 100750

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3252-7497 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DÉCIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 002/2017 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convocam os profissionais abaixo relacionados, 
para manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 002/2017, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 22 de 
setembro a 27 de setembro de 2017, de 09h às 15h, localizada à Avenida Talma 
Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição 
e todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
2.4 MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA)  
 
Class. Candidato 

78º ROSE MARY BRANDãO ALVES FURTADO 

79º AILTON GANHO 

80º JANINE GAMA DE SOUZA 

81º ANA MARIA DE ABREU BRITO SOARES 

82º MARCIANE ALMEIDA BERTOLI 

83º MARESSA BARBOSA BELONI LíRIO 

84º JESSIKA VIEIRA MARQUES 

85º MILA GAMA E COLOMBO 

86º LORRAINE DE SOUZA JURI 

87º MARIANA SCARDINI FURTADO SENNA 

88º MARCELO GEIK SIQUARA 

89º LETYCIA SASSO 
 

Serra/ES, 21 de setembro de 2017. 
 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 



22/09/2017 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 852

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 245

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3252-7497 
 

ANEXO I 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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DÉCIMA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 003/2017
Publicação Nº 100751

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3252-7497 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DÉCIMA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 003/2017 

 
A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que 
autoriza a contratação temporária, convocam os profissionais abaixo relacionados, 
para manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será 
preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 003/2017, devendo se 
apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 22 de 
setembro a 27 de setembro de 2017, de 09h às 15h, localizada à Avenida Talma 
Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação 
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e 
tempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e 
originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato 
oferecido. 
 
2.1 MÉDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 
Class. Candidato 

16º LUANNA MOREIRA DE MATTOS FASSBENDER 

17º KAMYLLA GARCIA NEVES MURTA 

 
2.2 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA) 
Class. Candidato 

66º FERNANDA SANT'ANNA COSTA 

67º LUIZ ROBERTO DA SILVA SANTOS 

68º THAYSA DA PENHA FERREIRA ALVES 

69º ALINE ALVES FRANZIN 

70º RAIANNA FERREIRA DA SILVA 

71º ELVIALYCE DE AZEVEDO PILLAR 

 
Serra/ES, 21 de setembro de 2017. 

 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3252-7497 
 

ANEXO I 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF 
2. Registro Geral - RG 
3. PIS/PASEP 
4. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 
5. Título Eleitoral 
6. Registro do Conselho Regional - ES 
7. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   
8. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 
9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 
10. Certidão de Nascimento dos Filhos 
11. Comprovante de Residência(se aluguel ou residência em nome de outro, que 

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel) 
12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 
13. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 
14. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 
15. Atestado de que não possui antecedentes criminais. 
16. Uma Foto ¾ 
17.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa 

Econômica Federal 
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO TOMADA DE PREÇO Nº005/2017
Publicação Nº 100855

AVISO TOMADA DE PREÇOS

Nº 005/2017

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, em cumprimento à Lei 8.666/93 e LC 123/06, torna público aos 
interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO HEXAGO-
NAL NA LOCALIDADE DE ALTO CAXIXE, VENDA NOVA DO IMIGRANTE. ABERTURA: 10/10/2017, às 12:30 horas.

INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi A. Comarela, 385. Tel.: (28) 3546 1188 – R 
252, das 12:00 às 18:00 horas ou no site www.vendanova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Presidente da CPL
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Viana

Prefeitura

DECRETO Nº 217/2017
Publicação Nº 100863

DECRETO Nº 217/2017

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria vo-
luntária por tempo de contribuição, com proventos inte-
grais, à servidora Lourdes Sirlei Panceri Valadares.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, em exercício, Esta-
do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe confere o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica, 
em conjunto com a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE 
DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 
– IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acor-
do com o que dispõe o artigo 160, inciso I, alínea “c”, da 
Lei Municipal nº 1.596/2001, o art. 6º, I, II, III e IV, da 
Emenda Constitucional nº 41/2003, c/c o art. 15 da Lei 
nº 1.595/2001, e ainda conforme Processo Administrativo 
IPREVI nº 249/2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora LOURDES SIRLEI PAN-
CERI VALADARES, ocupante do cargo efetivo de auxiliar 
administrativo, matrícula funcional nº 062219-01, aposen-
tadoria voluntária por tempo de contribuição, com proven-
tos integrais.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Viana - ES, 15 de setembro de 2017.

OSMAR FRANCISCO ZUCOLOTO

Prefeito Municipal de Viana – Em exercício

ADINALVA MARIA DA SILVA PRATES

Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO

Gerente de Benefícios do IPREVI

DECRETO Nº 218/2017
Publicação Nº 100864

DECRETO Nº 218/2017

Concede o benefício previdenciário de aposentadoria por 
invalidez, com proventos integrais, à servidora Ordalia Gri-
ppa de Almeida.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, em exercício, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe confere o art. 60, IV, da Lei Orgânica, em conjunto 
com a DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE DE BENEFÍ-
CIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SER-
VIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPÍO DE VIANA – IPREVI, 
no uso da atribuição que lhes confere o art. 53, inciso V, 
da Lei Municipal nº 1.595/2001, e de acordo com o que 
dispõe o art. 160, inciso I, alínea “a” da Lei Municipal nº 
1.596/2001, o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Fe-
deral, com sua nova redação conferida pela Emenda Cons-
titucional nº 41/2003, c/c a Emenda Constitucional nº 
70/2012, e art. 13, alínea “a”, da Lei Municipal nº 1.595, 
de 28 de dezembro de 2001, e ainda conforme Processo 
Administrativo IPREVI nº 71/2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida à servidora ORDALIA GRIPPA DE 
ALMEIDA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR, ma-
trícula funcional nº 040223-01, aposentadoria por invali-
dez, com proventos integrais.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de maio de 2017, 
revogadas as disposições em contrário.

Viana - ES, 15 de setembro de 2017.

OSMAR FRANCISCO ZUCOLOTO
Prefeito Municipal de Viana – Em exercício

ADINALVA MARIA DA SILVA PRATES
Diretora Presidente do IPREVI

ADELEIA RUFINO
Gerente de Benefícios do IPREVI

LEI N° 2.864/2017
Publicação Nº 100865

LEI Nº 2.864 de 20 de setembro de 2017

Dispõe sobre a instalação de lixeiras seletivas nas escolas 
públicas municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, em exercício, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, previs-
tas no art. 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Viana instalará de forma 
gradativa nas escolas públicas municipais, lixeiras em nú-
mero suficiente para receber separadamente os detritos 
de plástico, vidro, papel, metal e outros materiais.

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-viana-es
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Art. 2º As lixeiras serão instaladas em número suficiente 
para receber separadamente os detritos de:

I – plástico;

II – vidro;

III – papel;

IV – outros materiais.

Art. 3º Vetado.

Art. 4º Será organizada em cada escola, uma comissão 
responsável pela viabilização da destinação do produto da 
coleta seletiva das escolas municipais, conforme o que es-
tiver determinado no Projeto Político Pedagógico, compos-
ta por:

I – 01 (um) representante do Conselho da Escola, indicado 
por seus pares;

II – 01 (um) representante dos pais, professores e funcio-
nários, indicado por seus pares;

III – 01 (um) representante da direção da escola;

§ 1º Para a indicação dos seus representantes, cada segui-
mento estabelecerá procedimentos próprios;

§ 2º Na comissão, ao menos uma pessoa deverá represen-
tar diretamente os pais ou alunos.

Art. 5º Vetado.

Art. 6º Vetado.

Art. 7º As despesas com a execução da presente Lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Viana - ES, 20 de setembro de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

LEI N° 2.887/2017
Publicação Nº 100866

LEI Nº 2.887 de 20 de setembro de 2017

Dispõe sobre a denominação de próprio público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 
34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei.

Art. 1º Fica denominada de “Drª. Roselene Pereira dos 
Santos”, a Unidade de Saúde do Bairro Campo Verde.

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

Viana - ES, 20 de setembro de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 100861

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 036/2017

EXCLUSIVA PARA MEPP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA/ES, através de sua 
Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que 
a licitação supramencionada, tendo como objeto a AQUI-
SIÇÃO DE MEDIDOR DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA, CA-
LIBRADOR ACÚSTICO E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO PARA 
CADA APARELHO (MEDIDOR, MICROFONE E CALIBRA-
DOR), PARA SEREM UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO DE NÍ-
VEIS DE PRESSÃO SONORA PELA SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO 
DE VIANA/ES, com data de abertura para o dia 21/09/2017 
às 10h, foi considerada DESERTA, face a ausência de em-
presas interessadas.

RESULTADO: DESERTA

Informações pelo telefone (27) 2124-6731 de 09h às 18h, 
no endereço: Avenida Florentino Avidos, nº 01, Centro, 
Viana, ES, ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br. Edital 
no site: www.viana.es.gov.br.

Viana/ES, 21 de setembro de 2017.

Georgea de Jesus Passos

Pregoeira da 1ª CPL

RESUMO DE CONTRATO E TERMO DE CESSÃO
Publicação Nº 100801

RESUMO DO CONTRATO Nº 217/2017

Processo n° 12286/2017

Pregão Presencial para Registro de Preços n° 012/2017

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Contratada: DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (lotes 006, 008, 
010, 021, e 030)

Valor Global: R$ 16.568,94 (dezesseis mil, quinhentos e 
sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-viana-es
http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br
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Vigência: Terá o prazo de vigência do ato de assinatura do 
contrato até 31/12/2017

Viana, 20 de Setembro de 2017

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LA-
ZER

RESUMO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N° 048/ 
2017

Processo nº: 13320/2017.

Termo de cessão: nº. 048/2017.

Convenentes : MUNICÍPIO DE VIANA-ES e INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI

Objeto: Cessão da servidora LUCIANA LIMA EFFGEN, ocu-
pante do Cargo de Provimento Efetivo – Oficial Administra-
tivo, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Mu-
nicipal de Viana/ES, para exercer as funções no Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 
de Viana - IPREVI

Vigência: Terá vigência de 02 anos, a partir da data de 
assinatura do presente Termo.

Viana/ES, 20 de Setembro de 2017

Gilson Daniel Batista

Prefeito de Viana
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