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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
Publicação Nº 210694

AVISO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE, comunica aos interessados que encontra-se dispo-
nível o edital de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 006/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de 02 (dois) circuitos de 
fibra óptica de acesso dedicado à Internet de 20 Mbps (vinte mega bits por segundo), full duplex, síncrono para acesso a 
Internet para atender as necessidades do Consórcio Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE e Unidade de Cuidado 
Integral à Saúde - Rede Cuidar Central/ Linhares/ES, conforme autorização no processo de nº 103/2019, a pedido da Di-
retoria do CIM Polinorte. Data de abertura: 16/07/2019 às 13 horas. Local: Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, nº 05, Cohab, 
Ibiraçu/ES. O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do e-mail:cpl_consorciopolinorte@yahoo.com.br ou 
retirado diretamente no site: www.consorciopolinorte.com.br. Telefone para contato: (27) 3257-1772 / 1338.

Ibiraçu/ES, 03 de julho de 2019.

Luana Guasti

Pregoeira/CIM POLINORTE

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 03/2019
Publicação Nº 210797

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO TIPO TÉCNICA E PREÇO Nº 03/2019

O Consorcio Público da Regiao Polinorte – CIM POLINORTE torna público que realizará às 09h00min horas do dia 06/08/2019, 
em sua Sede Administrativa localizada à Rua Antônio Barroso Gomes, n° 05 – Bairro Cohab – Ibiraçu/ ES, Licitação na Mo-
dalidade Tomada de Preço Tipo Técnica e Preço, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços 
de Elaboração de Projetos de Arquitetura e Complementares de Engenharia, para a construção do edifício sede Administra-
tiva do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, conforme autoriza o processo nº 127, de 23/11/2018, a 
pedido do Gestor do CIM POLINORTE. O Edital e seus respectivos anexos deverão ser retirados através do site http://www.
consorciopolinorte.com.br/Email: consorciopolinorte@yahoo.com.br. Ibiraçu-ES, 04 de julho de 2019. Lucimar Antônio da 
Silva – Presidente da Comissão de Licitação

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2015
Publicação Nº 210732

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2015.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO DA RE-
GIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL E A Srª. ENY FONSECA MOFATI, OBJETIVANDO PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE 
DO VALOR CONTRATUAL

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL, pessoa jurídica de direito público da espécie associação 
pública, com sede à Rua Siqueira Campos, nº 75, Centro, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo, CEP 29.400-000, 
inscrito no CNPJ sob o n.º 02.722.566/0001-52, doravante denominado LOCATÁRIO, representado pelo seu Presidente o 
Sr. ANGELO GUARÇONI JUNIOR, portador do CPF nº 525.429.987-87, e a Srª. ENY FONSECA MOFATI, brasileira, viúva, 
aposentada, portadora do CPF nº 022.608.617-84, residente e domiciliado na Rua Dionízio Costa nº 04, Santa Teresinha, 

mailto:cpl_consorciopolinorte@yahoo.com.br
http://www.consorciopolinorte.com.br
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Mimoso do Sul/ES, proprietária do imóvel, doravante denominado LOCADOR, entre si o presente Termo Aditivo ao contrato 
de Locação 002/2015 de Imóvel por prazo determinado, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses a vigência da cláusula sexta do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE

2.1. Fica reajustado em 7,65872% o valor do item 3.1 da clausula terceira do contrato, conforme variação anual do IGPM-
-FGV, passando o valor mensal do mesmo para R$ 2.406,78 (dois mil quatrocentos e seis reais e setenta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem em vigor as demais clausulas e condições não alterados pelo presente instrumento.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, justamente com 
duas testemunhas.

Mimoso do Sul/ ES, 28 de junho de 2019.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL

CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do ES

LICITAÇÃO 001/2019 - TUBOS E CONEXÕES
Publicação Nº 210813

Pregão Presencial 01/2019. O Consórcio Intermunicipal de Saneamento do ES – CISABES, através de seu Pregoeiro, torna 
público que fará realizar às 09:30 horas do dia 18 de juLho de 2019, licitação na modalidade Pregão Presencial, objeti-
vando a aquisição de tubos, conexões e outros materiais para os consorciados CISABES. As exigências legais a serem 
cumpridas e a forma de apresentação da proposta estão previstas neste Edital, que poderá ser retirado através do site: 
http://www.cisabes.com.br. Mais informações pelo tel. (27) 3722-0366 ou e-mail comprascisabes@gmail.com. Colatina/
ES, 04/07/2019.

Rafael Barbosa

Pregoeiro

REPUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO (Nº 001/2019) - PRODUTOS QUÍMICOS
Publicação Nº 210793

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019

Processo Licitatório nº 083/2018

Pregão Presencial nº 03/2018

Aos 27(vinte e sete) dias do mês de junho de dois mil e dezenove, a empresa: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA, pro-
cedeu com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços em decorrência do resultado final do Pregão Presencial nº 
03/2018.

Sendo assim, e conforme o edital, a empresa acima referida concordou expressamente em assinar a presente ata, com-
prometendo-se a manter registrado junto a este CONSÓRCIO - CISABES, pelo prazo de até 31 de dezembro de 2019, os 
preços abaixo descritos para os itens respectivos.

Por essa razão, a empresa declara, sob as penas da lei, que, quando for regularmente convocada para o fornecimento de 
quaisquer dos produtos pelos preços registrados, o fará de acordo com as condições previstas na licitação respectiva e 
nesta Ata.

Em nada mais havendo, lavrou-se a presente ATA a qual vai lida e assinada pelo responsável da empresa e pelos inte-
grantes do CISABES–CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO, abaixo nominados.

http://www.cisabes.com.br
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EMPRESA: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA
CNPJ: 23.647.365/0006-12 Insc. Estadual: 81.24936.9

Endereço: Loc Estrada do Pedregoso, 3189, Distrito Industrial, Campo Grande/RJ CEP: 23.013-090
Tel.: (19)3755-4040 e-mail: comercial@bauminas.com.br

mario.franzini@bauminas.com.br
LOTE – 13

ITEM PRODUTO/ UNIDADE UNID. QUANT. MARCA
VALOR 

UNIT./R$
VALOR TOTAL./

R$

01

SULFATO CLORETO DE ALUMINIO E FERRO 
LIQUIDO, com as seguintes especificações: fór-
mula química: FeCl 3-F2 (SO4)).● Teor mínimo 

em R203 (AL203)=9,0% -Teor máximo de acidez 
livre: (% em massa com H2SO4) 0,5% - Teor 
máximo de insolúveis: (% em massa) = 0,1%, 
Características físicas: Densidade= 1,26 a 1,36 
- Relação Fe203+AL 203= 1:1 - Cor marrom 

escuro

KG
580.000

Bauminas/ 
Coagulans 1,65 957.000,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 957.000,00

 BAUMINAS QUÍMICA N/NELTDA FABIO HELL ANDRADE

REPRESENTANTE DIRETOR EXECUTIVO DO CISABES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019

Processo Licitatório nº 083/2018

Pregão Presencial nº 03/2018

Aos 02(dois) dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, a empresa: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA, procedeu 
com a assinatura da presente Ata de Registro de Preços em decorrência do resultado final do Pregão Presencial nº 03/2018.

Sendo assim, e conforme o edital, a empresa acima referida concordou expressamente em assinar a presente ata, com-
prometendo-se a manter registrado junto a este CONSÓRCIO - CISABES, pelo prazo de 12(doze) meses, os preços abaixo 
descritos para os itens respectivos.

Por essa razão, a empresa declara, sob as penas da lei, que, quando for regularmente convocada para o fornecimento de 
quaisquer dos produtos pelos preços registrados, o fará de acordo com as condições previstas na licitação respectiva e 
nesta Ata.

Em nada mais havendo, lavrou-se a presente ATA a qual vai lida e assinada pelo responsável da empresa e pelos inte-
grantes do CISABES–CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO, abaixo nominados.

EMPRESA: BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA
CNPJ: 23.647.365/0001-08 Insc. Estadual: 672.000.768-117

Endereço: Rua Indio Tibirica, 4.033 B. Vila Sol Nascente Suzano-SP CEP: 08.655-000
Tel.: (19)3755-4040 e-mail: comercial@bauminas.com.br

mario.franzini@bauminas.com.br
LOTE – 10

ITEM PRODUTO/ UNIDADE UNID. QUANT. MARCA
VALOR 

UNIT./R$
VALOR TO-

TAL./R$

01

ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO, base líquida, líquido 
transparente, sem partículas em suspensão; total-
mente solúvel em água; isento de substâncias que 
possam causar efeito tóxico ao consumo humano, 
referência a dosagem máxima de 10MG/L, acondi-
cionamento em bobonas plásticas 20 lts. E 50 lts., 
contendo as informações conforme item 7.2 3 7.3 

da NBR 15007-2, NBR 15.007, NBR 15.784; PH 5,0 
+/-0,5; concentração 50 a 55% PP; densidade 1,55 
MG/cm3; Fósforo total mínimo (P205); Fósforo rea-
tivo 20 a 25%; Fósforo hisrolisável 90 a 90%; sódio 

20 a 25%.

LT 700
Bauminas/
Hexalan L

13,45 9.415,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 9.415,00

BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA FABIO HELL ANDRADE

REPRESENTANTE DIRETOR EXECUTIVO DO CISABES

mailto:comercial@bauminas.com.br
mailto:mario.franzini@bauminas.com.br
mailto:comercial@bauminas.com.br
mailto:mario.franzini@bauminas.com.br
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RESOLUÇÃO - 121 - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Publicação Nº 210789

RESOLUÇÃO Nº 121 DE 03 DE JULHO DE 2019.

Designa Pregoeiros e respectiva Equipe de Apoio para promover o recebimento e análise de aceitabilidade e classificação 
de propostas e lances, verificação de condições de habilitação e formalização de adjudicação, bem como todos os atos 
necessários para o desenvolvimento de licitações na modalidade de Pregão em relação ao CISABES.

O Diretor Executivo do CISABES, no uso de suas atribuições, considerando o inciso IV do caput do art. 3° da Lei Federal 
n° 10.520/2002,

RESOLVE:

Art.1º Ficam designados como pregoeiros do CISABES os Senhores Rafael Barbosa – CPF 097.819.077-70, servidor do 
SAAE DE Itaguaçu/ES e o Senhor Dinomar Corrêa Filho – CPF 837.711.826-20, servidor do SAAE de Aimorés/MG, sem 
qualquer ônus adicional para as autarquias e/ou para o Consórcio.

Parágrafo Único – As designações dos servidores referidos no caput dar-se-ão tão somente em relação aos atos necessá-
rios à realização do pregão, não configurando cessão.

Art. 2º - Fica designada a Equipe de Apoio a ser integrada pelos seguintes membros:

I – Wesley Prando dos Santos - CPF 130.428.867-60, Assessor Especial II do CISABES.

III – Débora da Rocha Mello – CPF 144.387.317-98, atual Assessora Especial II do CISABES.

SUPLENTES:

III – MEMBRO – Luiz Antônio Loss – CPF 803.261.027-87, servidor público municipal de Baixo Guandu, atualmente vincu-
lado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Autarquia do Município de Baixo Guandu/ES.

Parágrafo único – A designação dos servidores referidos no caput deste artigo, incisos I e II, dar-se-ão tão somente em 
relação aos atos necessários à realização do pregão, não configurando cessão.

Art. 3º - Os Pregoeiros e Equipe de Apoio serão responsáveis pela promoção do recebimento e análise de aceitabilidade 
e classificação de propostas e lances, verificação de condições de habilitação e formalização de adjudicação, bem como 
todos os demais atos necessários para o desenvolvimento de licitações na modalidade de Pregão em relação ao CISABES.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Fica revogada a Resolução nº 101, de 15 de março de 2018.

Colatina/ES, 03 de julho de 2019.

FÁBIO HELL ANDRADE

Diretor Executivo do CISABES
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Afonso Cláudio

Prefeitura

COMISSÃO ESPECIAL PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 2019
Publicação Nº 210682

COMISSÃO ESPECIAL

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

2019

A Comissão Especial do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Afonso Cláudio, instituída na RESO-
LUÇÃO Nº 02/2019 – CMDCA, no uso de suas atribuições, resolve publicar com antecedência o Resultado da Análise de 
Registro de Candidatura, referente ao Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar de Afonso Cláudio.

RESULTADO - REGISTRO DE CANDIDATURA

PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIROS TUTELARES

EDITAL CMDCA 01/2019

INSCRIÇÃO Nº NOME SITUAÇÃO ITEM

1 Scheila Aparecida Silva Berudi HABILITADO

2 Luana Tonoli HABILITADO

3 Helvécio Paganini Maioli HABILITADO

4 Angela Maria Barbosa HABILITADO

5 Luzia Maria Dutra da Silva HABILITADO

6 Maria Vilma Falqueto HABILITADO

7 Luzia de Lourdes Coelho Domingos HABILITADO

8 Maria de Fátima Fejoli HABILITADO

9 Katia Cristina de Andrade Mendes INDEFERIDO Item 8.3. e)

10 Edinéia Dias Pires HABILITADO

11 Maria José Holtz Roriz HABILITADO

12 Tiago Purcino Rosa HABILITADO

13 Emanuelly Hammer Alves Martins HABILITADO

14 Sônia Maria Ferreira HABILITADO

15 Luciano Luís Ferreira HABILITADO

16 Raiani Roncete Neves HABILITADO

17 Maria de Lourdes Chagas da Conceição HABILITADO

18 Dieska Silva Pagotto de Almeida HABILITADO

19 Adelso da Silva Hohmam HABILITADO

20 Edna Zocoloto da Silva Dias INDEFERIDO Item 8.3. c)

21 Hozana Maria Pagotto HABILITADO

22 Amanda de Oliveira Canal HABILITADO

23 Mayara Hohmam de Souza HABILITADO

24 Bruna Alves Bissoli INDEFERIDO Item 8.3. b)

25 Juliana Caetano Batista Miranda HABILITADO

26 Renata Rakel de Vargas Deorce Barros HABILITADO

Demais previsões seguem o Calendário de Ações – “ANEXO I” do EDITAL Nº 01/2019 – CMDCA. Ressalta-se que os candi-
datos habilitados só poderão realizar Campanha Eleitoral: após a publicação da listagem final, prevista para o dia vinte e 
nove (29) de julho; reunião para firmar compromisso, prevista a ser realizada entre os dias trinta (30) de julho e dois (02) 
de agosto e seguindo as recomendações da RESOLUÇÃO Nº 04/2019 – CMDCA, a qual dispõe sobre as condutas vedadas.
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Os candidatos habilitados que não atenderem às disposições das RESOLUÇÕES Nº 03 e 04/2019 – CMDCA, estarão pas-
síveis à impugnação de candidatura.

Afonso Cláudio, 03 de julho de 2019.

Comissão Especial,

Noemia Broedel Kuster Harchbart

Francielle Plaster Schneider

Adriana Canal de Vasconcellos

Sirlene Dias Lima Monteiro

EDITAL CHAMADA PÚBLICA DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 01/2019 PLANO 
DE TRABALHO 01- AGRICULTURA FAMILIAR

Publicação Nº 210683

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

Cessão de uso de Fiat Strada para associações voltadas à agricultura familiar.

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-
41, conforme solicitação realizada através do Ofício nº 040/2019, protocolada sob o nº3837/2019 , por intermédio da 
Comissão de Elaboração de Edital de Chamamento, instituída pela Portaria nº 132/2019, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no dia 22 de julho de 2019, às 08h30min, na Sede da Prefeitura, situada à Praça da Independência, 
nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, realizará CHAMADA PÚBLICA para cessão uso dos automóveis FIAT STRADA(2013), 
placa OVL9762/ES e FIAT STRADA(2017), placa PPQ 5914, em cumprimento ao estabelecido pela Lei 13.019 de Julho de 
2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 1.1 - Recebimento dos Envelopes: Os interessados deverão apre-
sentar os Documentos de Habilitação - Envelope 01 e Plano de trabalho - Envelope 02, do dia 05 de julho até 19 de julho 
de 2019 das 8:00 horas até às 16:30 horas, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, à Praça 
da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES. 1.2 - Aquisição do Edital: O presente edital e seus anexos pode-
rão ser obtidos no site oficial do Município: www.afonsoclaudio.es.gov.br, através do agricultura@afonsoclaudio.es.gov.
br, pessoalmente, na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico da P. M. de Afonso Cláudio/ES, no 
horário de 07:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira 1.3 - Pedido de Esclarecimentos: Quaisquer esclarecimentos 
e informações poderão ser obtidos pelos interessados no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para recebimento dos envelopes por telefone (27) 3735-4027 ou por e-mail, em dias úteis, no horário de 07:00 às 16:30 
horas. 1.4 - Aquele que aderir a este Edital de Chamada Pública, através do envio dos Documentos de Habilitação e Plano 
de Trabalho, declara que atende a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal 
para fazer a proposta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 2.1 - O presente Edital de Chamada Pública tem por objeto a cessão de uso do auto-
móvel FIAT STRADA(2013), placa OVL9762/ES e FIAT STRADA(2017) placa PPQ 5914/ES, para associações de agricultura 
familiar, um veículo por associação, pertencentes ao Município de Afonso Cláudio- ES.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FONTE DE RECURSO: 3.1 - Os veículos advém de transferência de recursos anteriormente 
pertencentes ao Estado do Espírito Santo por intermédio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca- 
SEAG ao Município de Afonso Cláudio, por meio dos Contratos de Doação com Encargos SEAG Nº 0072/ 2017, Processo 
Nº78632404 e SEAG Nº 0019/2017, Processo Nº 75067366.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PARTICIPANTES:
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4.1 - Poderão participar da presente Chamada Pública:

a) Associações de Agricultores Familiares do Município de Afonso Cláudio.

4.1 - De acordo com o artigo 53 da Lei nº 10.406 , de 10/01/2002, considera-se associação a união de pessoas que se 
organizem para fins não econômicos.

4.2 - De acordo com a Lei nº 11.326, de 24/07/2006, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aque-
le que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: não detenha, a qualquer 
título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas ativi-
dades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha percentual mínimo da renda familiar originada de 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo e dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família

4.2.1 - Também são considerados agricultores familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, 
quilombolas e assentados da reforma agrária. O agricultor familiar é reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário por meio da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). Este documento é o instrumento de identificação do agricultor 
familiar, utilizado para o acesso às políticas públicas.

CLÁUSULA QUINTA- ASSOCIAÇÕES QUE PODERÃO PARTICIPAR:

Poderão concorrer associações de agricultores familiares legalmente instituídas no Município de Afonso Cláudio, que apre-
sente expressa, em seus atos constitutivos, finalidade e/ ou atividade de cunho essencialmente produtivo e coletivo e se 
enquadrem nos critérios abaixo:

5.1- Associações que possuam, no mínimo 02 anos de existência ou comprovadamente sucessoras de outra organização 
associativa formalmente constituída há mais de 2 anos, em ambos os casos com CNPJ formalizado.

CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 6.1. Para participar da Chamada Pública o interessado deverá 
entregar no prazo e local definidos na Cláusula Primeira deste Edital, os envelopes relativos aos Documentos de Habilita-
ção e Plano de Trabalho, devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte externa frontal, além da identificação do 
proponente, as seguintes informações:

6.1.1 - Envelope nº 01:
Proponente: ____________________

À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES Comissão de Avalia-
ção do Chamamento Público

Chamada Pública Nº 001/2019
Documento de Habilitação

6.1.2 - Envelope nº 02:
Proponente: ____________________

À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES Comissão de Avalia-
ção do Chamamento Público

Chamada Pública Nº 001/2019
Plano de Trabalho

CLÁUSULA SÉTIMA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01:

7.1 -

a) Formulário de Inscrição

b) Documentação de constituição da associação proponente (cópia do estatuto ou contrato social registrado no cartório 
competente e suas alterações, onde conste finalidade, objetivo ou atividade compatível com as finalidades previstas para a 
atividades previstas no plano de trabalho; Ata que elegeu a atual diretoria; Cartão do CNPJ, cópia da carteira de identidade 
, CPF e comprovante de residência dos representantes legais da associação proponente).

c) Relação dos associados , indicando : nome, número de RG e CPF.

d) Certidões de regularidade trabalhista, quando necessário

e) Certidões de regularidade fiscal emitidas pelas Fazendas Pública Federal (da dívida Ativa da união e de Tributos e Con-
tribuições Federais), Estadual ( Estado do Espírito Santo) e Municipal.

f) Declaração do INCAPER de que associação proponente se encontra em pleno funcionamento;

CLÁUSULA OITAVA- DA INSCRIÇÃO

8.1 A inscrição é gratuita, e o ato pressupõe a concordância da organização proponente com todos os termos do edital;

8.2 As inscrições deverão ser feitas em formulários, modelos anexos a esse Edital, disponíveis no site da Prefeitura Muni-
cipal de Afonso Cláudio ou requisitados pelo email da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de Afonso 
Cláudio agricultura@afonsoclaudio.es.gov.br. Os formulários devem ser preenchidos de forma legível e assinados pelos 
responsáveis legais da associação.

8.3 As inscrições estarão abertas no período de 05 de julho de 2019 a 19 de julho de 2019, podendo ser prorrogado a 
critério do Comitê Gestor.

CLÁUSULA NONA- DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO

mailto:agricultura@afonsoclaudio.es.gov.br
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9.1 Não atendimento, pela proponente , às exigências contidas neste Edital, seja quanto à forma, a documentação e aos 
formulários;

9.2 Inscrições enviadas por fax ou email ou por outra forma não admitida neste Edital

9.3 Apresentação de inscrições , após o período estabelecido no subitem 8.3

9.4 Inadequação dos planos de trabalho às especificações deste Edital;

9.5 O plano de trabalho está em desacordo com o objeto e os demais critérios definidos no Edital

9.6 O plano de trabalho não justifica os itens solicitados

9.7 O plano de trabalho não está em consonância com a atividade fim da organização estabelecida em seu estatuto social 
ou regimento equivalente

CLÁUSULA DÉCIMA-COMISSÃO JULGADORA:

10.1. A Comissão de Avaliação do Município de Afonso Cláudio/ES, nomeada através da Portaria Nº144/2019, ficará res-
ponsável por conduzir os trabalhos referentes à avaliação de documentos desta Chamada Pública.

10.2 - Apurado o resultado das Associações selecionadas, o mesmo será divulgado nos meios de comunicação comumen-
tes utilizados pela Administração Pública Municipal.

10.2.1- Fica assegurado aos interessados a interposição de recurso quanto ao resultado apurado, a ser protocolado no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data subsequente da publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA A SELEÇÃO DOS PROJETOS:

11.1 – Respeitado o volume máximo de recursos disponíveis, previstos neste Edital, a seleção dos propostas dar-se-á em 
duas etapas, de acordo com os seguintes critérios

11.1.1 – Habilitação Jurídica de Documentos (Etapa Eliminatória)

Esta etapa será realizada pela Comissão Avaliadora conforme Portaria Nº 144/2019 previamente constituída, e compreen-
derá a verificação do atendimento aos critérios de participação das CLÁUSULAS QUARTA e QUINTA, bem como da análise 
da documentação exigida na CLÁUSULA SÉTIMA. A Associação que não atender a todos os requisitos estabelecidos neste 
item será eliminada do processo seletivo.

11.1.2 – Avaliação da Proposta e plano de trabalho(Etapa Eliminatória e Classificatória):

A avaliação da proposta será realizada pela Comissão de Avaliação, e terá caráter eliminatório e classificatório, compre-
endendo duas fases:

- avaliação geral da proposta (eliminatória);

- avaliação classificatória, com pontuação da entidade(10 pontos) e do critérios técnicos do plano de trabalho(20 pontos), 
conforme o estabelecido em Anexo I.

11.1.2.1 A avaliação geral da proposta terá caráter eliminatório e terá por base o confronto das informações prestadas no 
plano de trabalho submetido ao Edital com as regras aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PROCEDIMENTO E CLASSIFICAÇÃO FINAL

12.1 Depois de cumpridas as duas etapas eliminatórias (habilitação jurídica e avaliação geral do plano de trabalho), as 
propostas serão submetidas à avaliação classificatória (avaliação da organização e avaliação técnica do plano de trabalho), 
conforme modelo apresentado no Anexo I deste Edital, em ordem decrescente..

12.2 Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem, sucessivamente:

a) Maior pontuação no critério na avaliação técnica do projeto;

b) Maior pontuação no critério de avaliação da organização;

c) Maior percentual de associados/cooperados cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Go-
verno Federal);

d) Maior tempo de existência da entidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO RESULTADO

13.1- O resultado final, após homologação pelo Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e o Pre-
feito, será publicado no Diário Oficial do Município de Afonso Cláudio e no site da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio-ES.
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13.2- As organizações proponentes têm prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior às 
datas das publicações dos resultados da seleção, para apresentar recurso. Serão publicados resultados ao final das aná-
lises da Comissão do edital.

13.3- Os recursos devem ser encaminhados ao comitê gestor por meio de carta protocolada na Prefeitura de Afonso Cláu-
dio com o seguinte título “CHAMADA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 001/2019”

13.3.1- Os recursos interpostos fora do prazo não serão apreciados.

13.4- Os projetos não selecionados, acompanhados da respectiva documentação e avaliação serão disponibilizados às 
organizações proponentes após o prazo de recursos e estarão à disposição das mesmas que, às suas expensas, poderão 
recolher as cópias na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, no prazo de 30 (sessenta) dias. Após o refe-
rido prazo, a Secretaria não se responsabilizará pela guarda dos mesmos, sendo facultado o descarte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO CONTRATO DE CESSÃO

14.1- A associação selecionada firmará contrato com o Município de Afonso Cláudio, por intermédio da Secretaria de Agri-
cultura e Desenvolvimento Econômico, nos termos da minuta que segue em anexo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
a contar da notificação.

14.2- A organização proponente selecionada deverá atualizar a documentação apresentada no momento da inscrição, que 
esteja com validade vencida, e não poderá estar em situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade 
da administração pública, direta ou indireta, municipal, estadual ou federal, conforme legislação em vigor.

14.3 O não comparecimento ou a não assinatura do contrato no prazo assinalado no item 10.1, sem justificativa cabível, 
implicará na automática eliminação da organização proponente, podendo a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio substi-
tuí-la por outra associação, obedecida a ordem de classificação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO ACOMPANHAMENTO

15.1 - O acompanhamento da execução do plano de trabalho e da utilização do objeto será feito por comissão específica 
a ser designada por portaria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- PRESTAÇÃO DE CONTAS

15.1 A organização selecionada ficará sujeita a apresentar a prestação de contas do uso do objeto, através de relatório de 
acordo com o plano de trabalho.

15.2 A prestação de contas apresentada pela associação, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a 
prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I- material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes.

15.3 A prestação de contas relativa à execução dar-se-á mediante análise de documentos previstos no plano de trabalho, 
bem como do seguinte relatório:

I- relatório de execução do objeto, elaborado pela associação, contendo atividades ou projetos desenvolvidos, para o cum-
primeiro do objeto e o os resultados alcançados.

15.4- A administração pública municipal considerará ainda o relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução 
da parceria, elaborado pela comissão de monitoramento.

15.5- Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei 13.019, de 2014, de-
verão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I- resultados já alcançados e seus benefícios;

II- os impactos econômicos ou sociais;

III- o grau de satisfação do público alvo;

IV- a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

15.6- A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na 
Lei n° 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I- aprovação da prestação de contas;

II- aprovação da prestação de contas com ressalvas;

III- rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

15.7- Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade 
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civil sanar a irregularidade ou a obrigação.

§1° O prazo referido no caput é limitado a 45 ( quarenta e cinco ) dias por notificação prorrogável, no máximo, por igual 
período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e com-
provação de resultados.

§2° Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade 
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, 
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da lei vigente.

15.8 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no período de até cento e cinquenta dias 
, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento da diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente 
por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I- não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadores, puni-
tivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sidos causados aos cofres públicos;

II- nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil, sem prejuízo da atualização monetária, 
impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido 
neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

15.9 As prestações de contas serão avaliadas:

I- regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva , o cumprimeiro dos obejtivos e metas estabelecidos no plano 
de trabalho;

II- regulares com ressalvas , quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não 
resulte em dano ao erário;

III- irregularidades, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

15.10 O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação 
à análise de seu conteúdo, levando em consideração no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

15.11- Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a 
organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de 
ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme objeto descrito 
no termo de colaboração, e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de 
trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral de recursos.

15.12- Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da 
sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

15.13- A prestação de contas será apresentada à Secretaria de Agricultura anualmente, após firmado o contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1- As organização proponente compromete-se a realizar integralmente o plano de trabalho contemplado.

16.2- A documentação e o plano de trabalho devem ser apresentados de forma completa, incluindo anexos correlatos. É 
vedado a inclusão de qualquer novo documento posteriormente à submissão do projeto original, ressalvado o saneamento 
de eventuais falhas, que não caracterizem a apresentação de documento ainda não apresentado.

16.3- A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da proponente, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. Ficam as entidades participantes sujeitas a sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis 
caso apresentem qualquer declaração ou documento falso.

16.4 - Quaisquer esclarecimentos e informações poderão ser obtidos pelos interessados no prazo máximo de até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, no endereço mencionado no preâmbulo (horário de 07:00 
às 13:00 horas), pelo telefone (27) 3735-4027 ou pelo e-mail: agricultura@afonsoclaudio.es.gov.br

Edital CHAMADA PÚBLICA DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Nº 01/2019

mailto:agricultura@afonsoclaudio.es.gov.br
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Plano de trabalho 01- Agricultura Familiar

Anexo 01

1 DADOS DO CONCEDENTE

ÓRGAO
PREFEITURAMUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO- ES

CNPJ

SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE AFONSO CLÁUDIO 27.165.562/0001-41

Endereço

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 341, CENTRO

Cidade UF CEP DDD - Telefone

AFONSO CLÁUDIO ES 29.600-000 (27)3735-4027

Responsável CPF

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 364.080.007-97

CI/Órgão 
Expedidor

Cargo

162355/ES PREFEITO

PLANO DE TRABALHO - CHAMADA PÚBLICA EDITAL SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AFONSO CLÁUDIO- 01/ 2019

1 DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente CNPJ

Endereço

Cidade UF CEP DDD - Telefone

Município

Responsável CPF

CI/Órgão 
Expedidor

Cargo Função

Endereço CEP

2 DADOS DO PROPONENTE

2.1 Histórico

(O objetivo desse item é a apresentação da instituição que está propondo o projeto. É fundamental a inclusão de dados de identi-
ficação da instituição, como razão social e nome pelo qual é conhecida. Deve-se relatar a atuação da instituição, seus objetivos e 

histórico).

2.2 Atividades desenvolvidas atualmente

(relatar que tipo de atividades a Organização desenvolve no momento presente, de que forma trazem benefícios a seus associados 
e quantos associados participam de cada atividade)

2.3 Número de Associados:

______ associados

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO
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Título do Programa

CHAMADA PÚBLICA EDITAL SECRETARIA DE AGRICULTURA DE AFONSO CLÁUDIO DE APOIO À AGRICULTURA - 01/ 2019

Identificação do Projeto Solicitado

O projeto visa a utilização do veículo para otimização das atividades relacionadas ao desenvolvimento da agricultura familiar dentro 
das ações específicas das associações. Será utilizado para transporte de insumos, produtos, subprodutos e itens que fortaleçam o 

crescimento da associação.
Dificuldades e Justificativa

O Município de Afonso Cláudio- ES, é constituído, atualmente, de 09 (nove) distritos, incluindo a sede, situado na região Serrana do 
Estado do Espírito Santo, a 135km da capital- Vitória, confrontando com os municípios de Domingos Martins, Conceição de Caste-
lo, Brejetuba, Laranja da Terra e Santa Maria do Jetibá, com uma extensão territorial de 955km2(novecentos e cinqüenta e cinco 

quilômetros quadrados), de relevo montanhoso e aproximadamente 2 mil quilômetros de estradas vicinais não pavimentadas, tem 
uma população de 30.720 habitantes (IBGE2018). A economia do município é basicamente constituída da produção agropecuá-

ria advinda de médios e pequenos agricultores com estimativa de 3.719 pequenas propriedades. O café é a principal atividade do 
município, seguida pela pecuária com 3.000ha, seguida da olericultura, fruticultuura, agroindústria e outras correlatas. As diversas 
associações do município têm necessidade de deslocamento de pessoal e transporte de equipamentos, produtos da agroindústria, 
mudas, diversos insumos da agricultura, peças de máquinas para manutenção, porém, não contam com veículos para tal, oque 

inviabiliza muito o seu desenvolvimento e em conseqüência dos associados na agricultura familiares. Dessa maneira a cessão dos 
veículos vem colaborar para a logística dos associados.

Viabilidade econômica/financeira do projeto
Todos os custos de manutenção, abastecimento de combustível, pagamento de taxas e impostos e seguro referentes ao objeto 

serão de inteira responsabilidade da associação que detiver seu uso.

Resultados
Através da cessão do automóvel por meio da Chamada Pública acima, pretende-se otimizar a utilização do tempo, o transporte de 

pessoal e cargas, o aumento das ações para o desenvolvimento dos associados, o crescimento da agricultura familiar, e conseqüen-
te qualidade de vida daqueles que dela participam, direta ou indiretamente.

Quadro de usos e fontes (informar quais itens serão adquiridos com o projeto, tais como construção de unidade de bene-
ficiamento, aquisição de despolpadeira, pagamento de taxa de licenciamento ambiental)

Descrição do Item Quantidade Valor unitário Concedente TOTAL (R$)

FIAT STRADA WORKING 1.4 - 
PLACA OVL9762/ES ANO 2013 

COR BRANCA
1 R$31.335,05

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AFONSO CLÁUDIO

R$31.335,05

FIAT STRADA WORKING 1.4 
- PLACA PPQ5914/ES ANO 
2017/2017 COR BRANCA

1 R$40.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AFONSO CLÁUDIO

R$40.300,00

4. BENEFICIÁRIOS

Quantidade

Total de associados

Mulheres associadas

Percentual de jovens associa-
dos

Número de associados cadas-
trados no CAD único

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

Forma de utilização / gestão / administração do (s) objeto (s) solicitado (s)

6. DECLARAÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIADA
Na qualidade de representante legal da Entidade beneficiada declaro, para fins de prova junto a 

Secretaria de Agricultura E Desenvolvimento Econômico para os efeitos e sob as penas da lei, que 
inexiste qualquer pendência administrativa, débito em mora ou situação de inadimplência com o 

Tesouro Federal, Estadual e Municipal.
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Nome:
Cargo:
Local:
Data: Assinatura

7. PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL.
CONFORME ANÁLISE DESSA COMISSÃO, RATIFICAMOS A HABILITAÇÃO DO PLANO DE TRABA-

LHO.

Nome:

Assinatura
Cargo:
Local:
Data:
Nome:

Cargo:

Local:

Assinatura
Data:

Nome:

Assinatura
Cargo:
Local:
Data:

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

TÍTULO DO PROJETO

ENTIDADE PROPONENTE

ENDEREÇO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE

TELEFONE

E-MAIL

MUNICÍPIO

RESUMO DO PROJETO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

(nome), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), residente e domiciliado à 
(informar endereço), mediante este instrumento declaro que conheço e aceito espontaneamente a todas as regras para 
participação da Chamada Pública em associações de agricultores familiares do Município de Afonso Cláudio- ES relacionada 
ao Edital de Chamada Pública Nº001/2019. Declaro também:

a) executar o plano de trabalho em estrita observância ao Edital de Chamada Pública Nº001/2019.

b) atestar a veracidade e autenticidade de todas as informações e documentos submetidos ao exame da Comissão de 
Avaliação do Edital;

c) apresentar prestação de contas na forma e nos prazos previstos no edital e apresentação de documentos comprobató-
rios.
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(localidade), ____de_____________de 2019

(nome do representante legal)

Relação dos associados/cooperados

EDITAL CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019

NOME SEXO ANO DE NASCIMENTO CPF MUNICÍPIO

PLANO DE TRABALHO - CHAMADA PÚBLICA EDITAL SEAG/BNDES 02/18

1 DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente CNPJ

Endereço

Cidade UF CEP DDD - Telefone

Município

Responsável CPF

CI/Órgão Expe-
didor

Cargo Função

Endereço CEP
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2 DADOS DO PROPONENTE

2.1 Histórico

(O objetivo desse item é a apresentação da instituição que está propondo o projeto. É fundamental a inclusão de dados de identi-
ficação da instituição, como razão social e nome pelo qual é conhecida. Deve-se relatar a atuação da instituição, seus objetivos e 

histórico).

2.2 Atividades desenvolvidas atualmente

(relatar que tipo de atividades a Organização desenvolve no momento presente, de que forma trazem benefícios a seus associados e 
quantos associados participam de cada atividade)

2.3 Número de Associados/Cooperados:

______ associados/cooperados

ANEXO I

CRITÉRIOS ENTIDADE NOTAS
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA
COMPROVAÇÃO DO 

CRITÉRIO

Percentual de mulheres 
pertencentes ao quadro 
de cooperados/ associa-
dos do empreendimento

Menos de 25% de mulheres no quadro de 
associados ativos

1

5
Relação de associados 
fornecida para a inscri-

ção no Edital

Quadro de associados ativos do empre-
endimento composto de 25% a 50% de 

mulheres
3

Quadro de associados ativos do empre-
endimento composto por mais de 50% de 

mulheres
5

Percentual de jovens ( 
18 a 29 anos ) perten-
centes ao quadro de 

associados do empreen-
dimento

Menos de 25% de jovens no quadro de 
associados ativos

1

5
Relação de associados 
fornecida para a inscri-

ção no Edital

Quadro de associados ativos do empre-
endimento composto de 25% a 50% de 

jovens
3

Quadro de associados ativos do empre-
endimento composto por mais de 50% de 

jovens
5

TOTAL 10 PONTOS

CRITÉRIOS TÉCNICOS DO PLANO DE TRABALHO NOTAS
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA
COMPROVAÇÃO DO 

CRITÉRIO
*Plano de trabalho 

vinculado a atividades 
de produção de que 
envolvam atividades 

agroecológicas/ conser-
vação ambiental

Projetos que não apresentem ações para pro-
dução agroecológica/ conservação ambiental

0

10 Plano de trabalho
Projetos que apresentem ações de transição 

agroecológica e conservação ambiental
5

Projetos que apresentem exclusivamente pro-
dução agroecológica/ conservação ambiental

10

***Planos de trabalho 
destinados à agroindus-

trialização ou benefi-
ciamento de produtos 

agropecuários

Planos de trabalho destinados à agroindus-
trialização de produtos agropecuário

5

5
Detalhamento do plano 

de trabalhoPlanos de trabalho destinados ao beneficia-
mento de produtos agropecuários

2

****Capacitação Técni-
ca realizada nos ultimos 

24 meses

0,1 ponto para cada capacitação realizada, 
limitando-se a 2 capacitações por agricultor e 

até 50 capacitações por associação
0-5 5

Certificados Emitidos 
pela entidade que pro-
moveu a capacitação

TOTAL 20 PONTOS

*Serão consideradas ações agroecológicas e/ou de conservação ambiental:

- ações de restauração de áreas de preservação permanente - APP e Reserva Legal;

- ações que estimulem a implementação ou consolidação de sistemas agroecológicos. Entende-se por produção de base 
agroecológica aquela que busca otimizar a integração entre capacidade produtiva, uso e conservação da biodiversidade e 
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dos demais recursos naturais, equilíbrio ecológico, eficiência econômica e justiça social, abrangida ou não pelos mecanis-
mos de controle de que trata a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, e sua regulamentação;

- ações desenvolvidas em propriedades rurais com certificação orgânica;

-ações que visem à conservação dos recursos hídricos, da fauna e da flora

*** Entende-se por beneficiamento, a atividade que compreende um determinado tratamento da matéria prima, vegetal 
ou animal, e que é preliminar à agroindustrialização, como lavagem, secagem, despolpa dentre outros. Agroindustrializa-
ção corresponde à transformação da material prima, animal ou vegetal, em um outro subproduto.

**** Irá pontuar neste item o projeto que possuir agricultores capacitados pelas seguintes instituições governamentais 
e educacionais:

- INCAPER; -IDAF - SENAR; - SEBRAE; MEPES; - UFES; - IFES.

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO Nº 5172/2019
Publicação Nº 210697

EXTRATO DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO Nº 5172/2019

FUNDAMENTO LEGAL: Lei federal 13.019/2014 em seu art. 32 § 1º e art. 10 e 11, § 1º Decreto Municipal 384/2017.

OBJETO: Celebração do termo de Fomento com a .Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, CNPJ nº 27.165.562/0001-41 
e o CTAC – Clube de Trilheiros de Afonso Cláudio, CNPJ nº 14.144.395/0001-00, para executar despesas do projeto “7º 
Enduro FIM em Afonso Claudio – ES” com locação de equipamentos para cronometragem e apuração e de confecções de 
troféus para premiação dos pilotos.

Valor: R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais)

Afonso Cláudio, 04 de julho de 2019

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal de Afonso Cláudio

RESULTADO - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2019
Publicação Nº 210667

Tomada de Preços

Nº 004/2019

Proc. Nº 007088/2019

Classificação das Propostas

O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, o resultado da classi-
ficação das propostas comerciais - envelope nº 01 da Tomada de Preços em epígrafe: 1ª - CONSTRUTORA W & R LTDA 
EPP, no valor total de R$ 365.678,51 (trezentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um 
centavos) e 2ª - THOMES TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS EIRELI, no valor total de R$ 378.046,34 (trezentos e setenta e 
oito mil quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Não tendo sido possível obter junto às licitantes a declaração de 
renúncia ao direito de recursos, conforme determina o art. 109 da Lei 8.666/93, abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) 
dias úteis, à contar desta publicação, para eventuais interposição de recursos.

Afonso Cláudio/ES, em 04 de julho de 2019.

Elilda Maria Bissoli

Presidente da Comissão de Licitação em exercício
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021.2019
Publicação Nº 210725

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

RESULTADO DE JULGAMENTO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.

Proc. Adm Nº 2466/2019.

OBJETO: Aquisição de 200 (duzentos) Kits Cestas Básicas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania. FIRMA VENCEDORA: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ: (17.364.470/0001-
37), lote único, no valor total de R$ 38.888,00 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais). Conforme homologação 
do Senhor Prefeito Municipal, no dia 31/05/2019.

Silvania Regina Modolo Benincá.

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022.2019
Publicação Nº 210727

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

RESULTADO DE JULGAMENTO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019.

Proc. Adm Nº 1635/2019.

OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos, com instalação de alguns, para montagem de uma borracharia no Se-
tor da Garagem Municipal. FIRMA VENCEDORA: OUROMÁQUINAS LOCACÃO DE MÁQUINAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 
(28.957.524/0001-94), lotes 01, 02 e 03 no valor total de R$ 31.191,50 (trinta e um mil cento e noventa e um reais e 
cinquenta centavos). Conforme homologação do Senhor Prefeito Municipal, no dia 12/06/2019.

Silvania Regina Modolo Benincá.

Pregoeira
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DECRETO Nº 656-P-2019
Publicação Nº 210780

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta Prefeitura 
Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04/ 07 / 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

 

DECRETO Nº. 0656-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de servidor de 
cargo de provimento em comissão, e dá outras 
providências. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 
previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves;  

 

DECRETA: 

 

   Art. 1º.  Fica exonerada, a Senhora IVANETE VANELI 
BRUSCHI, portadora do CPF/MF nº 105.561.437-01, do cargo de provimento em 
comissão de Coordenador de Posto de Saúde. 

 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 30/06/2019. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04. JULHO. 2019. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                   PREFEITO   
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DECRETO Nº 657-P-2019
Publicação Nº 210781

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta Prefeitura 
Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04/ 07 / 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019  

 

DECRETO Nº. 0657-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de servidor de 
cargo de provimento em comissão, e dá outras 
providências. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 
previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves;  

 

DECRETA: 

 

   Art. 1º.  Fica exonerado, o Senhor FERNANDO BRUSCHI, 
portador do CPF/MF nº 110.084.547-02, do cargo de provimento em comissão 
de Gerente de Estudos Projetos e Prestação de Contas. 

 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 30/06/2019. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04. JULHO. 2019. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                  PREFEITO 
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DECRETO Nº 658-P-2019
Publicação Nº 210782

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04 / 07 / 2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019 

 

DECRETO Nº. 0658-P/2019 

 

EMENTA: Dispõe sobre nomeação para cargo de 
provimento em comissão, e dá outras 
providências. 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas 
previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves;  

 

DECRETA: 

 

   Art. 1º.  NOMEAR, o Senhor FERNANDO BRUSCHI, 
portador do CPF/MF nº 110.084.547-02, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Coordenador de Assuntos Tributários de Interesse 
Municipal. 

 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação retroagindo seus efeitos a 01/07/2019. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 04. JULHO. 2019. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                  PREFEITO 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2019
Publicação Nº 210783

 

 

1 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2019 

EMENTA: Dispõe sobre o Código de 

Proteção Ambiental do Município de 

Alfredo Chaves/ES e dá outras 

providências. 

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, 
Estado do Espírito Santo, faz saber que o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei: 

LIVRO I 
PARTE GERAL 

 
TÍTULO I 

DA POLÍTICA AMBIENTAL 
 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS 

Art. 1º Esta Lei, com fundamento nos incisos VI e VIII do art. 23, inciso VI, do 

art. 170, e no art. 235 da Constituição da República Federativa do Brasil,regula a 

ação da Administração Pública Municipal e sua relação com os cidadãos e 

instituições públicas e privadas, na preservação; conservação; defesa; melhoria do 

meio ambiente natural, artificial e do trabalho; recuperação e controle do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, em harmonia com o desenvolvimento 

socioeconômico e cultural, visando assegurar a qualidade ambiental e essencial à 

sadia qualidade de vida. 

Parágrafo Único. A administração no uso dos recursos naturais do Município 

de Alfredo Chaves/ES compreende, ainda, a observância das diretrizes norteadoras 
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2 
 

do disciplinamento do uso do solo e da ocupação territorial previsto na Lei Orgânica 

Municipal, no Plano Diretor Municipal – PDM e legislação correlata. 

Art. 2º A Política Municipal de Meio Ambiente é orientada pelos seguintes 

princípios gerais: 

I – a ação municipal na conservação, manutenção e garantia dos ambientes 

naturais, em áreas urbanas e rurais, considerando o meio ambiente como um 

patrimônio de interesse público a ser necessariamente assegurado e protegido para 

toda coletividade; 

II –a prevalência do interesse público; 

III – a integração com as políticas de meio ambiente do Estado e da União; 

IV – o uso controlado e sustentável dos recursos naturais; 

V– a proteção dos ecossistemas através da preservação, conservação, 

restauração e manutenção de áreas ambientalmente sensíveis e a recuperação de 

áreas degradadas de interesse ambiental; 

VI– a promoção do uso sustentável da energia, com ênfase nas formas de 

eólica, solar, biomassa ou alternativas de baixo impacto ambiental; 

VII– assegurar a função social e ambiental da propriedade; 

VIII– a obrigatoriedade de reparação ao dano ambiental, independentemente 

de possíveis sanções civis, administrativas ou penais ao causador de poluição ou de 

degradação ambiental, bem como a adoção de medidas preventivas; 

IX – garantir o acesso às informações relativas ao meio ambiente; 
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3 
 

X–a educação ambiental como processo permanente de ação e reflexão 

individual e coletiva, voltados para a construção de valores, saberes, conhecimentos, 

atitudes e hábitos, visando uma relação sustentável da sociedade humana com o 

ambiente que integra; 

XI– o planejamento e a fiscalização do uso dos recursos naturais; 

XII– o controle das atividades potencial e/ou efetivamente poluidoras; 

XIII– a promoção do desenvolvimento econômico e social integrado com a 

sustentabilidade ambiental; 

XIV – o incentivo à pesquisa e ao estudo científico e tecnológico, objetivando 

o conhecimento da ecologia dos ecossistemas, seus desequilíbrios e a solução de 

problemas ambientais existentes; 

XV– imposição, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos 

naturais para fins econômicos; 

XVI–racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

XVII– a proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos 

superficiais, (lagos, lagoas e reservatórios, córregos, rios e outros cursos de água) 

das nascentes e as águas subterrâneas. 

XVIII –promoção do desenvolvimento integral do serhumano; 

XIX – manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum, promovendo sua proteção, controle, recuperação emelhoria; 

XX– organização e utilização adequada do solo urbano e rural, com vistas a 

compatibilizar sua ocupação com as condições exigidas para a conservação e 
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4 
 

melhoria da qualidadeambiental; 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 3º São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente: 

I – articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos 

diversos órgãos e entidades do município, com aqueles dos órgãos federais e 

estaduais, quando necessário; 

II – formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente; 

III – identificar e caracterizar os ecossistemas do município, definindo as 

funções, específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e 

os usos compatíveis; 

IV – articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, 

favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação para controle e 

proteção do meio ambiente, em especial os seus ecossistemas, os recursos hídricos 

e a gestão dos resíduos sólidos; 

V – compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação 

ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, naturais ou 

não; 

VI – controlar e inspecionar a produção, o armazenamento, a 

comercialização, uso, transporte, manipulação de bens e serviços, materiais e 

rejeitos perigosos e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei; 
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VII – estabelecer normas, critérios e padrões de qualidade ambiental, 

emissão de efluentes, emissões atmosféricas, bem como, normas relativas ao uso e 

manejo de recursos naturais, adequando-as permanentemente em face da 

legislação vigente, bem como das inovações tecnológicas; 

VIII – estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a constante 

redução dos níveis de poluição; 

IX – preservar, conservar e recuperar as áreas consideradas de relevante 

interesse ambiental e turísticas, localizadas no Município; 

X – promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à 

proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos; 

XI – promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino 

e a sensibilização pública para a proteção do meio ambiente; 

XII – promover o controle das atividades potencial, ou efetivamente 

poluidoras e degradadoras do meio ambiente; 

XIII –instituir e implementar o zoneamento ecológico-econômico; 

XIV – incentivar a adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais 

e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente; 

XV – monitorar a qualidade da água, do ar, do solo e dos níveis de poluição 

sonora; 

XVI – criar condições para promover crescentes níveis de saúde ambiental 

da coletividade, por meio do provimento de infraestrutura sanitária, processos 

educativos, inclusive, de condições de salubridade das edificações, vias e 

logradouros públicos; 
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XVII – defender e proteger as áreas de interesse ecológico e turístico do 

Município de Alfredo Chaves/ES, mediante convênios e consórcios com outros 

municípios, quando necessário; 

XVIII – diminuir os níveis de poluição atmosférica, hídrica, sonora e estética, 

mantendo-os dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelas normas vigentes; 

XIX – estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos 

recursos naturais; 

XX– fiscalizar as condutas abusivas que desperdiçam recursos hídricos em 

nosso Município, tanto em áreas urbanas quanto rurais. 

XXI – identificar conforme a Lei Orgânica Municipal, e caracterizar os 

ecossistemas do município, definindo as funções específicas de seus componentes, 

as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis, consultando as 

instituições públicas de pesquisa da área ambiental; 

XXII – preservar e conservar as áreas protegidas, bem como o conjunto do 

patrimônio ambiental local; 

XXIII – adotar todas as medidas necessárias no sentido de garantir o 

cumprimento das diretrizes ambientais estabelecidas no Plano Diretor Municipal, 

instrumento básico da política de pleno desenvolvimento das funções sociais, de 

expansão urbana e de garantia do bem estar dos habitantes; 

XXIV – melhorar continuamente a qualidade do meio ambiente e prevenir a 

poluição em todas as suas formas; 

XXV – cuidar dos bens de interesse comum a todos: os parques municipais, 

as áreas de proteção ambiental, as zonas ambientais, os espaços territoriais 
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especialmente protegidos, as áreas de preservação permanente e as demais 

unidades de conservação de domínio público e privado; 

XXVI – definir as áreas prioritárias da ação municipal, relativas à questão 

ambiental, atendendo aos interesses da coletividade; 

XXVII – garantir a preservação da biodiversidade do patrimônio natural do 

município e contribuir para o seu conhecimento científico; 

XXVIII – propugnar pela regeneração de áreas degradadas e pela 

recuperação dos mananciais hídricos do município; 

XXIX– estabelecer normas que visam coibir a ocupação humana de áreas 

verdes ou de proteção ambiental, exceto quando sustentado por plano de manejo. 

CAPÍTULO III 
DOS INSTRUMENTOS 

Art. 4º São instrumentos da Política do Meio Ambiente do Município de 

Alfredo Chaves/ES: 

I – o Planejamento Ambiental; 

II – o Zoneamento Ambiental do Município; 

III – o Plano Diretor Municipal - PDM; 

IV – o Plano Municipal de Recursos Hídricos - PMRH; 

V – o Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes - PDAA; 

VI – o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB; 
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VII – o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e 

degradadoras do meio ambiente; 

VIII – os padrões de emissões e qualidade ambiental; 

IX – a criação, implantação, implementação e manutenção de unidades de 

conservação municipais e demais espaços especialmente protegidos; 

X – monitoramento, controle e fiscalização ambiental; 

XI – o Sistema Municipal de Meio Ambiente; 

XII – cadastro de atividades potencialmente poluidoras e degradadoras do 

meio ambiente, de profissionais, empresas e entidades que atuam na área de meio 

ambiente; 

XIII – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento 

das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental; 

CAPÍTULO IV 

DOS CONCEITOS GERAIS 

Art. 5º O presente Código reger-se-á pelos seguintes conceitos: 

I – meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química, biológica (elementos naturais e criados, socioeconômicos 

e culturais), presentes na biosfera, que permite, abriga e regea vida em todas as 

suas formas; 

II – ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que 

caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de 
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dimensões variáveis, de uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve 

fatores abióticos e bióticos, com respeito a sua composição, estrutura e função; 

III – degradação ambiental: a alteração adversa das características do meio 

ambiente; processo resultante dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem 

ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como as qualidades de água, a 

capacidade produtiva das florestas; 

IV – poluição: a alteração da qualidade ambiental resultante de atividades 

humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente: 

a) prejudicam a saúde, a segurança ou o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômico; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

f) afetem desfavoravelmente o patrimônio genético, cultural, histórico, 

arquiológico, paleontológico, turístico, paisagístico e artístico. 

V – poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou 

indiretamente responsável por atividade causadora de poluição, degradação efetiva 

ou potencial; 

VI – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; 
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VII –proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e 

preservação da natureza; 

VIII – preservação: proteção integral do atributo natural, admitindo apenas 

seu uso indireto; 

IX –conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista a 

sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes, 

garantindo-se a biodiversidade; 

X – zoneamento ambiental: instrumento de ordenação territorial, ligado 

intima e indissoluvelmente ao desenvolvimento da sociedade, visando assegurar, à 

longo prazo, a igualdade de acesso aos recursos naturais, econômicos e 

socioculturais, que poderão representar uma oportunidade de desenvolvimento 

sustentável; 

XI – manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos 

ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando 

atingir os objetivos de conservação da natureza; 

XII – gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos sustentados 

dos recursos ambientais, por instrumentação adequada - regulamentos, 

normatização e investimentos - assegurando racionalmente o conjunto do 

desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente; 

XIII– controle ambiental: conjunto de atividades desenvolvidas pelo órgão 

ambiental, onde se somam ações de licenciamento, fiscalização e monitoramento, 

objetivando obter ou manter a qualidade ambiental; 

XIV – qualidade ambiental: conjunto de condições que um ambiente oferece, 

em relação às necessidades de seus componentes; 
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XV – qualidade de vida: é resultado da interação de múltiplos fatores no 

funcionamento das sociedades humanas e se traduzna situação de bem estar físico, 

mental e social e na satisfação e afirmação culturais, bem como em relações 

autênticas entre o indivíduo e a comunidade; 

XVI – área de preservação permanente: parcela do território, de domínio 

público ou privado, definidas como de preservação permanente pela legislação 

vigente, destinadas à manutenção integral de suas características; 

XVII – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pela Administração Pública Municipal, com objetivo 

de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção; 

XVIII – áreas verdes: são espaços definidos pela Administração Pública 

Municipal, com base no memorial descritivo dos projetos de parcelamento do solo 

urbano, constituídos por florestas ou demais formas de vegetação primária, 

secundária ou plantada, de natureza jurídica inalienável e destinada à manutenção 

da qualidade ambiental; 

XIX – fragmentos florestais urbanos: são áreas remanescentes de vegetação 

nativas situadas dentro do perímetro urbano do Município, em propriedade pública 

ou privada, que desempenham um papel na manutenção da qualidade do meio 

ambiente urbano; 

XX – biodiversidade: variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, bem como a diversidade 

de genes, de espécie e de ecossistemas; 
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XXI – uso sustentável: uso de componentes de adversidades biológicas de 

um modo e a um ritmo que não ocasione a diminuição a longo prazo, mantendo 

assim o seu potencial para atender as necessidades e aspirações da presente e das 

futuras gerações; 

XXII – desenvolvimento sustentável: é o processo criativo de transformação 

do meio com a ajuda de técnicas ecologicamente prudentes, concebidas em função 

das potencialidades deste meio, impedindo o desperdício dos recursos, e cuidando 

para que estes sejam empregados na satisfação das necessidades, atuais e futuras, 

de todos os membros da sociedade, dada a diversidade dos meios naturais e dos 

contextos culturais; 

XXIII – educação ambiental: processo de formação e informação orientado 

para o desenvolvimento de consciência crítica sobre a problemática e formas de 

solução, dirigidas a crianças, jovens e adulto, podendo se dar em determinados 

setores, sobre diversos assuntos, inclusive, água, ar, solo, saneamento básico, 

saúde pública, dentre outros; 

XXIV – estudos ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos 

aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, ampliação e operação 

de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para análise da 

licença requerida, tais como relatório ambiental, planos, projetos de controles 

ambientais, diagnósticos ambientais, dentre outros; 

XXV – avaliação de impacto ambiental (AIA): instrumento de política 

ambiental, formado por um conjunto de procedimentos capazes de assegurar desde 

o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais; 

XXVI – licenciamento ambiental: procedimento pelo qual o órgão 

ambientalcompetente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
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empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras; 

XXVII – licença ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental 

que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para 

localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos; 

XXVIII – mata ciliar: mata que cresce naturalmente nas margens dos rios ou 

córregos ou recomposta, total ou parcialmente pelo homem. Suas funções de 

proteção aos rios são comparadas aos cílios que protegem os olhos; 

XXIX – montante: diz-se de uma área ou de um ponto que fica abaixo de 

outro, ao se considerar uma corrente fluvial. Na direção da nascente ou do início de 

um curso de água; 

XXX –jusante: diz-se de uma área ou um ponto que fica abaixo do outro, ao 

se considerar uma corrente fluvial. Indica a direção da foz de um curso de água ou o 

seu final; 

XXXI – afluente: curso de água que deságua em outro curso de água 

considerado principal. Água residuária ou outro líquido que flui para um reservatório, 

corpo d’água ou instalação de tratamento; 

XXXII – aquífero subterrâneo: formação geológica, capaz de armazenar e 

fornecer quantidades significativas de água; 

XXXIII – manancial: nascente de água, fonte perene e abundante. Também 

usado para descrever um curso de água utilizado como fonte de abastecimento 

público; 
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XXXIV – medidas mitigadoras: destinadas a prevenir impactos negativos ou 

reduzir sua magnitude; 

XXXV – audiência pública: procedimento de consulta a sociedade ou a 

grupos sociais interessados em determinado problema ambiental ou potencialmente 

afetados por um projeto, a respeito de seus interesses específicos e da qualidade 

ambiental por eles preconizada; 

XXXVI – plano diretor: relatório ou projeto de engenharia no âmbito de 

planejamento que compara alternativas, cenários e soluções possíveis em função 

das mais diversas técnicas disponíveis, levando em consideração o custo, o 

benefício e a viabilidade econômica e financeira de cada possibilidade; 

XXXVII – auditoria ambiental: é o desenvolvimento de um processo 

documentado de inspeção, análise e avaliação sistemática das condições gerais e 

específicas de funcionamento de atividades ou desenvolvimento de obras, 

causadores de impacto ambiental; 

XXXVIII – animal nativo: espécie ordinária de um determinado ecossistema 

ou área geográfica; 

XXXIX – animais exóticos: todos aqueles animais pertencentes as espécies, 

cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro e que foram nele 

introduzidas pelo homem, inclusive as espécies domésticas que tenham sido 

introduzidas fora das fronteiras brasileiras e suas águas jurisdicionais e que tenham 

entrado espontaneamente no território brasileiro. 

XL–impacto ambiental: efeito por qualquer forma de matéria ou energia, 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: 

a) a saúde, a segurança e o bem estar da população; 
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b) as atividades sociais e econômicas; 

c) a biota; 

d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

e) a qualidade e quantidade dos recursos ambientais; 

f) os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações. 

Art. 6° É proibida a emissão ou lançamento de poluentes nos recursos 

ambientais, direta ou indiretamente, e a degradação destes recursos, devendo ser 

observados os padrões estabelecidos, quando for o caso, em lei federal ou estadual, 

e especialmente nesta Lei e nas normas que a regulamentem. 

Art. 7º O Poder Executivo Municipal adotará normas para a apresentação de 

estudos de impacto ambiental, como requisito para o licenciamento de atividades 

potencial ou efetivamente degradadoras da qualidade ambiental, adotando-se como 

referencialo disposto em Resolução do CONAMA e outras que se aplicarem. 

Art. 8º A legislação municipal, especialmente a ambiental, e as demais leis 

complementares ao Plano Diretor, além de observar, no que couber, o disposto em 

normas federais e estaduais, visará à regulamentação de questões ambientais 

próprias ou específicas do Município de Alfredo Chaves/ES. 

Art. 9º A legislação municipal observará no que couber, o disposto em 

normas federais e estaduais, e especialmente quanto: 

I – a identificação de substâncias e atividades poluidoras; 
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II – a fixação de parâmetros numéricos ou outros limites relacionados à 

emissão de gases, ruídos, resíduos sólidos, efluentes líquidos, calor e outras formas 

de matéria ou energia que produzam degradação ambiental; 

III – ao relacionamento básico para a criação de áreas especialmente 

protegidas. 

TÍTULO II 
 

DA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE 

 
CAPÍTULO I 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 10. Cabe ao Município de Alfredo Chaves/ES a implementação dos 

instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente, para a perfeita consecução 

dos objetivos definidos nesta Lei. 

Art. 11. O Município, no exercício regular de sua competência, em matéria 

de meio ambiente, estabelecerá normas suplementares para atender as suas 

peculiaridades, observadas as normas gerais de competência do Estado e da União. 

Art. 12. O estabelecimento das normas disciplinadoras do meio ambiente, 

incluindo a utilização e exploração de recursos naturais, atenderá, como objetivo 

primordial, ao princípio da orientação preventiva na proteção ambiental, sem 

prejuízo da adoção de normas e medidas corretivas e de imputação de 

responsabilidade por dano ao meio ambiente. 

Art. 13. O âmbito de proteção, controle e melhoria do meio ambiente 

compreenderá as atividades, programas, diretrizes e normas relacionadas à flora, 

fauna, pesca, conservação da natureza, conservação e uso do solo e dos recursos 
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naturais, degradação ambiental e controle da poluição, bem como à defesa do 

patrimônio histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico. 

Parágrafo Único. As medidas, diretrizes e normas relativas ao âmbito 

mencionado no “caput” deste artigo observarão as peculiaridades dos meios urbano 

e rural, atendida a dinâmica de transformação dos fatores econômicos e sociais que 

os caracterizam. 

Art. 14. O Município estabelecerá as limitações administrativas 

indispensáveis ao controle das atividades potencial ou efetivamente degradadoras, 

compreendendo, também, as restrições condicionadoras do exercício do direito de 

propriedade, observados os princípios constitucionais. 

Parágrafo Único. Ao atender a sua função social, o direito de propriedade 

será exercido de forma compatível com o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

para as presentes e futuras gerações. 

Art. 15. O Poder Público Municipal estabelecerá políticas ambientais em 

harmonia com as políticas sociais e econômicas, visando ao bem-estar físico, 

mental e social do indivíduo e da coletividade. 

§ 1º O Município, mediante seus órgãos e entidades competentes, adotarão 

permanentemente medidas no sentido de cumprir e fazer cumprir as atividades, 

programas, diretrizes e normas destinadas à preservação, conservação, 

recuperação e melhoria do meio ambiente, bem como a impedir o agravamento de 

situações que exponham áreas e ecossistemas à ameaça de degradação 

ambiental. 

§ 2º. O Município, ao estabelecer diretrizes e normas relativas ao 

desenvolvimento urbano, deverá assegurar a conservação, proteção, recuperação 
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e melhoria do meio ambiente urbano e cultural, bem como a criação e manutenção 

de áreas de especial interesse ambiental. 

Art. 16. O Poder Executivo, por qualquer de seus órgãos, ao elaborar o 

planejamento para o desenvolvimento sócio-econômico e melhoria da qualidade de 

vida, atenderá ao objetivo da utilização racional do território, dos recursos naturais, 

culturais e da proteção ao meio ambiente, mediante o controle da implantação dos 

empreendimentos públicos e privados no Município. 

§ 1º. Os objetivos mencionados no “caput” deste artigo serão estabelecidos 

através de planejamento, em consonância com as diretrizes e normas da política 

ambiental do Município. 

§ 2º. O Município, ao estabelecer diretrizes gerais e regionais para 

localização e integração das atividades industriais, deverá considerar os aspectos 

ambientais envolvidos, em consonância com os objetivos de desenvolvimento 

econômico e social, visando atender ao melhor aproveitamento das condições 

naturais, urbanos e de organização espacial, essenciais à sadia qualidade de vida. 

§ 3º.- Ao estabelecer as respectivas diretrizes de desenvolvimento urbano, 

o Município deverá atender aos critérios fixados pelo Estado e União, mediante lei, 

relativos ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e natural de 

interesse local e regional, especialmente no que respeita à criação e 

regulamentação de zonas industriais. 

Art. 17. Ao estabelecer a política municipal científica e tecnológica, o 

Município, através de seu órgão competente, orientar-se-á pelas diretrizes de 

aproveitamento racional dos recursos naturais, conservação e recuperação do 

meioambiente. 
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CAPÍTULO II 
DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

Art. 18. O Planejamento Ambiental é o instrumento da Política Ambiental, 

que estabelece as diretrizes visando o desenvolvimento sustentável do Município, 

devendo observar os seguintes princípios específicos: 

I – a adoção da divisão territorial em bacias hidrográficas como unidade 

básica de planejamento, considerando-se ainda, na zona urbana, o desenho da 

malha viária; 

II – as tecnologias disponíveis e alternativas para preservação e 

conservação do meio ambiente, visando reduzir o uso dos recursos naturais, bem 

como reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos gerados nos processos 

produtivos; e ainda o uso econômico da floresta sob o regime do manejo sustentável 

de seus recursos; 

III – os recursos econômicos e a disponibilidade financeira para induzir e 

viabilizar processos gradativos de mudança da forma de uso dos recursos naturais 

através de planos, programas e projetos; 

IV – o inventário dos recursos naturais disponíveis em território municipal 

considerando a disponibilidade e a qualidade; 

V – a necessidade de normatização específica para cada tipo de uso dos 

recursos naturais e/ou região; 

VI – participação dos diferentes segmentos da sociedade organizada na sua 

elaboração e na sua aplicação; 
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Parágrafo Único. O planejamento é um processo dinâmico, participativo, 

descentralizado e lastreado na realidade socioeconômica e ambiental local que deve 

levar em conta as funções da área rural e da área urbana. 

Art. 19. O Planejamento Ambiental realizar-se-á a partir da análise dos 

seguintes fatores: 

I – condições do meio ambiente natural e construído; 

II – tendências econômicas e sociais; 

III – decisões da iniciativa comunitária, privada e governamental. 

Art. 20. O Planejamento Ambiental, consideradas as especificidades do 

território municipal, tem por objetivos: 

I – produzir subsídios paraa implementação de ações e permanente revisão 

da Política Municipal do Meio Ambiente, através de um Plano de Ação Ambiental 

Integrado, para execução a cada quatro anos; 

II – recomendar ações visando ao aproveitamento sustentável dos recursos 

naturais; 

III – subsidiar com informações, dados e critérios técnicos, análises dos 

estudos de impacto ambiental; 

IV – fixar diretrizes para orientação dos processos de alteração do meio 

ambiente, ouvindo os órgãos estadual, federal de meio ambiente no âmbito das 

devidas competências; 
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V – recomendar ações destinadas a articular e integrar os processos 

ambientais dos planos, programas, projetos, e ações desenvolvidos pelos diferentes 

órgãos municipais; estaduais e federais; 

VI – definir estratégias de conservação, de exploração econômica 

autossustentável dos recursos naturais e de controle das ações antrópicas. 

Art. 21. O Planejamento Ambiental deverá: 

I – elaborar o diagnóstico ambiental considerando: 

a) as condições dos recursos ambientais e da qualidade ambiental, as 

fontes poluidoras e o uso e a ocupação do solo no território do Município; 

b) as características locais e regionais de desenvolvimento sócio-

econômico; 

c) o grau de degradação dos recursos naturais; 

II – definir as metas anuais e plurianuais a serem atingidas para a qualidade 

da água, do ar, do parcelamento, uso e ocupação do solo e da cobertura vegetal; 

III – determinar a capacidade de suporte dos ecossistemas, bem como o 

grau de saturação das zonas urbanas, indicando limites de absorção dos impactos 

provocados pela instalação de atividades produtivas e de obras de infraestrutura. 

CAPÍTULO III 
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL 

Art. 22. O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do território 

do Município, de modo a regular atividades, bem como indicar ações para a proteção 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 43

 

22 
 

e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características ou atributos 

das áreas. 

§1°. O zoneamento ambiental foi definido na lei do Plano Diretor de Alfredo 

Chaves, podendo o Poder Executivo Municipal alterar os seus limites, ouvido o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente - CODEMA e a 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEMPLAD. 

Art. 23. As zonas ambientais do Município de Alfredo Chaves/ES são, dentre 

outras: 

I – zona de Esporte e Cultura - ZEC: áreas sob regulamento das diversas 

categorias de desenvolvimento do esporte e cultura; 

II –zona Urbana de Proteção Ambiental - ZUPA: destina-se 

predominantemente à proteção, manutenção e recuperação dos aspectos 

ambientais, ecológicos, paisagísticos, históricos, arqueológicos, turísticos, culturais, 

arquitetônicos e científicos; 

III – zona Urbana de Proteção dos Recursos Hídricos - ZUPAGUA: destina-

se à proteção, preservação e a recuperação de nascentes e matas ciliares, com 

vistas ao controle de processos erosivos, de assoreamento, de enchentes, de 

deposição de resíduos, da qualidade das águas e da fauna e flora local. 

CAPÍTULO IV 
DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL – PDM 

Art. 24. O Plano Diretor do Município de Alfredo Chaves/ES está instituído 

na Lei Complementar n° 004 de 14 de maio de 2007 e suas alterações, em 

consonância com o que dispõe o artigo 182 da Constituição Federal, a Lei nº 10.257 

(Estatuto da Cidade), de 10 de julho de 2001, e a Lei Orgânica do Município, e, 

como instrumento global e estratégico da política de desenvolvimento local, é 
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determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam na construção e 

gestão da cidade.  

Art. 25. O Plano Diretor é o acordo social que define um conjunto de 

princípios e regras para orientar as ações dos agentes públicos e privados no uso do 

espaço, abrangendo a totalidade do território; é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento do Município e integra o processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias incorporarem as 

diretrizes e as prioridades nele contidas. 

CAPÍTULO V 

DO PLANO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PMRH 

Art. 26.O Plano Municipal de Recursos Hídricos - PMRH é o instrumento de 

gestão capaz de definir diretrizes gerais e específicas para a implementação ou 

conformação dos instrumentos da Política de Recursos Hídricos para o Município de 

Alfredo Chaves/ES. 

§1° O objetivo é assegurar a quantidade e a qualidade das águas, 

valorizando as potencialidades e reduzindo a vulnerabilidade hídrica no Município de 

Alfredo Chaves/ES. 

Art. 27. O Plano Municipal de Recursos Hídricos, juntamente com as 

políticas municipais, as diretrizes e seus respectivos instrumentos serão 

instituídospor legislação municipal específica. 
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CAPÍTULO VI 
DO PLANO DIRETOR DE ARBONIZAÇÃO E ÁREAS VERDES- PDAA 

Art. 28. O Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes é um instrumento de 

gestão prático e eficaz, que ordena e define diretrizes de implantação, manejo da 

arborização e áreas verdes do Município de Alfredo Chaves/ES. 

Art. 29. Para fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I – arborização urbana: o conjunto de exemplares arbóreos que compõe a 

vegetação localizada em área urbana e nas sedes dos distritos, sendo considerada 

bem de interesse comum; 

II – manejo: as intervenções aplicadas à arborização, mediante o uso de 

técnicas específicas, com o objetivo de mantê-la, conservá-la e adequá-la ao 

ambiente; 

III – poda: a eliminação de parte do vegetal, de modo a melhorar as suas 

qualidades sanitárias, visuais, de equilíbrio, conciliar sua forma ao local e 

proporcionar condições de segurança à população; 

IV – poda drástica: corte de mais de cinquenta por cento do total da massa 

verde da copa, o corte da parte superior da copa eliminando a gema apical ou, 

ainda, o corte de somente um lado da copa ocasionando deficiência no 

desenvolvimento estrutural da árvore; 

V – fitossanidade: consiste nas condições de saúde de um determinado 

indivíduo florestal analisado compõe a vegetação localizada em área urbana e nas 

sedes dos distritos, sendo considerada bem de interesse comum; 

VI– espécie nativa: espécie vegetal ou animal que suposta ou 

comprovadamente é originária de área geográfica em que atualmente ocorre; 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 46

 

25 
 

VII – espécie exótica: espécie vegetal que não é nativa de uma determinada 

área ou que foi introduzida numa área ou região por ação humana, mas se adaptou 

ao novo ambiente; 

VIII– espécie exótica invasora: espécie introduzida, intencionalmente ou não, 

em habitats onde é capaz de se estabelecer, invadir nichos de espécies nativas, 

competir com elas e dominar novos ambientes; 

IX – inventário: é a quantificação e qualificação de uma determinada 

população através do uso de técnicas estatísticas de abordagem. 

Art. 30. O Plano Diretor de Arborização e Área Verdes, juntamente com as 

políticas municipais, as diretrizes e seus respectivos instrumentos serão instituídos 

por legislação municipal específica. 

CAPÍTULO VII 
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB 

Art. 31. O Plano Municipal de Saneamento Básico esta instituído na Lei 

Ordinária Municipal n° 633 de 28 de dezembro de 2017 e aprovado na Lei Ordinária 

Municipal n° 668 de 24 de janeiro de 2019, em consonância com o que dispõe nas 

normas técnicas, na Lei Federal n.º 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto 

Federal n.º 6.017, de 17 de janeiro de 2007, na Lei Federal n.º 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007, na Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no Decreto 

Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, na Lei Federal n.º 12.305, de 02 de 

agosto de 2010 e no Decreto Federal n.º 7.404, de 23 de dezembro de 2010, assim 

como na Lei Estadual n.º 9.096, de 29 de dezembro de2008. 

 Art. 32. O Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pelo Poder 

Público e pela Sociedade Civil de Alfredo Chaves, destina-se a articular, integrar e 

coordenar os recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para 

execução dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento 
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sanitário do Município, fundado na Lei nº. 11.445/2007 e na Lei Estadual nº. 

9.096/2018. 

CAPÍTULO VIII 
DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES EFETIVA OU POTENCIALMENTE 

POLUIDORAS E DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE 

Art. 33. Para efeito da outorga de licença, permissão ou autorização de 

atividades, processos, edificações ou construções, o Poder Público Municipal 

considerará a funcionalidade, articulação, interferência e condicionamentos de 

todos os fatores de entorno do empreendimento a ser licenciado, permitido ou 

autorizado, objetivando a prevenção, conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Art. 34. A licença ambiental será outorgada pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente - SEMAB, mediante sistema unificado, com observância dos 

critérios fixados nesta Lei e demais legislações pertinentes, além de normas e 

padrões estabelecidos pelo COMAC e em conformidade com o planejamento e 

zoneamento ambiental. 

Art. 35. A execução de obras, atividades, processos produtivos e 

empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer 

pelo setor público, quer pelo setor privado, somente serão admitidas se houver 

resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Parágrafo Único. Qualquer projeto ou obra e sua implantação ou atividade 

pública que utilize ou degrade recurso ambiental ou o meio ambiente, deverão 

contemplar programa que cubra totalmente os estudos, projetos, planos e 

pressupostos destinados à conservação, preservação e melhoria da área afetada. 

Art. 36. O Município, no exercício de sua competência de controle, 

expedirá, conforme o caso, no que respeita à execução e exploração mencionadas 
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no artigo anterior, licença ambiental caracterizada por fases de implantação dos 

empreendimentos ou atividades, conforme segue: 

I – Autorização Municipal Ambiental - AMA;  

II – Anuência Municipal Prévia Ambiental - AMPA;  

III – Licença Municipal Ambiental Prévia - LMAP;  

IV – Licença Municipal Ambiental de Instalação - LMAI;  

V – Licença Municipal Ambiental de Operação - LMAO;  

VI – Licença Municipal Ambiental de Ampliação - LAA; 

VII – Licença Municipal Ambiental Simplificada - LMAS;  

VIII – Licença Municipal Ambiental Única - LMAU;  

IX – Licença Municipal Ambiental de Regularização - LMAR. 

Art. 37. A Autorização Municipal Ambiental - AMA é um ato administrativo 

emitido em caráter precário e com prazo máximo de 06 (seis) meses, não 

renovável, mediante o qual a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAB 

estabelece as condições de realização ou operação de empreendimentos, 

atividades, pesquisas, serviços de caráter temporário, para execução de obras que 

não caracterizem instalações permanentes, obras emergenciais de interesse 

público, transporte de cargas e resíduos perigosos ou, ainda, para avaliar a 

eficiência das medidas adotadas pelo empreendimento ou atividade.  

Art. 38. A Anuência Municipal Prévia Ambiental - AMPA é a concordância, 

após vistoria técnica, quanto ao uso e ocupação do solo, realizada pelo Município, 
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para os empreendimentos, atividades e serviços considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores e/ou degradadores do meio ambiente, passíveis de 

Licenciamento Ambiental, que não sejam de impacto local e cujo licenciamento se 

dê em outro nível de competência.  

Art. 39. A Licença Municipal Ambiental Prévia - LMAP, será requerida pelo 

proponente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAB, na fase inicial de 

planejamento do empreendimento ou atividade, contendo informações e requisitos 

básicos a serem atendidas para sua viabilidade, nas fases de localização, 

instalação e operação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ambiental, sem prejuízo do atendimento aos planos de uso e ocupação do solo, 

incidentes sobre a área, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.  

§1° A concessão da Licença Municipal Ambiental Prévia não autoriza a 

intervenção no local do empreendimento.  

§2° Para ser concedida a Licença Municipal Ambiental Prévia, o órgão 

responsável pelo COMAC poderá determinar a elaboração de estudos ambientais, 

nos termos desta Lei e sua regulamentação.  

Art. 40. A Licença Municipal Ambiental de Instalação -LMAIserá requerida 

para autorizar o início da implementação do empreendimento ou atividade, 

mediante Cronograma de Implantação do Projeto e do Sistema de Controle 

Ambiental e após a análise e aprovação do Memorial Descritivo, Fluxograma de 

Processo, Memorial Técnico e Projetos Executivos devidamente aprovados.  

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente definirá 

elementos necessários à caracterização dos planos, programas, Sistema de 

Controle Ambiental, projetos e aqueles constantes das licenças através de 

regulamentação.  
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Art. 41. A Licença Municipal Ambiental de Operação - LMAO será 

outorgada por prazo determinado, depois de concluída a instalação, verificada a 

adequação da obra e o cumprimento de todas as condições previstas na LMAI, 

sendo renovada após fiscalização, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do 

empreendimento ou atividade, sem prejuízo da eventual declaração de 

desconformidade do ponto de vista ambiental, ocorrida posteriormente, ensejando a 

adoção, pelo empreendedor, de medidas corretivas a serem implantadas de acordo 

com programas fixados pela autoridade competente, sob pena de aplicação das 

sanções cabíveis.  

§ 1º Na hipótese da declaração de desconformidade mencionada no 

“caput”, o responsável pelo empreendimento ou atividade, enquanto não adotar as 

medidas corretivas eliminatórias ou mitigadoras, não poderá renovar a Licença 

Municipal Ambiental de Operação - LMAO e não poderá ser outorgada Licença 

Municipal Ambiental de Ampliação - LMAA de suas instalações ou de alteração de 

qualquer processo produtivo que não contribua para minimizar ou eliminar os 

impactos negativos.  

§ 2º As autoridades ambientais competentes, diante das alterações 

ambientais ocorridas em determinada área, deverão exigir, dos responsáveis pelos 

empreendimentos ou atividades já licenciadas, as adaptações ou correções 

necessárias a evitar ou diminuir, dentro das possibilidades técnicas 

comprovadamente disponíveis, os impactos negativos sobre o meio ambiente 

decorrentes da nova situação.  

§ 3º Caso seja constatada a existência de impacto ambiental negativo, ou a 

iminência de sua ocorrência, de tal ordem a colocar em perigo incontornável a vida 

humana, ou, quando de excepcional representatividade, a vida florística e 

faunística, a autoridade ambiental competente deverá determinar, aos seus 

responsáveis, prazo razoável para realocação dos empreendimentos ou atividades 

causadoras desse impacto.  
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§ 4º As despesas de eventual realocação, nos termos do parágrafo anterior, 

serão suportadas pelos responsáveis dos empreendimentos ou atividades, desde 

que não constatada a responsabilidade do Poder Público na criação da situação 

para a qual se exige a realocação.  

Art. 42. A Licença Municipal Ambiental de Ampliação - LMAA será 

concedida após verificação, pelo órgão responsável do COMAC, de que esteja em 

conformidade com a licença ambiental que contemple o estágio do processo, no 

qual a atividade e empreendimento se enquadrem no licenciamento.  

Art. 43. Fica instituída a Licença Municipal Ambiental Simplificada - LMAS 

como instrumento de gestão e monitoramento das atividades realizadas por 

empreendimentos de baixo impacto ambiental.  

§ 1º As atividades mencionadas neste artigo são aquelas que, em função 

de sua natureza, localização, porte e outras peculiaridades, tenham impacto 

ambiental de baixa magnitude.  

§ 2º Os grupos a que se refere o caput são os seguintes:  

I – Grupo I - Extração Mineral;  

II – Grupo II - Atividade Agropecuária;  

III – Grupo III - Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos;  

IV – Grupo IV - Indústria de Transformação;  

V – Grupo V - Indústrias de Metalmecânica;  

VI –Grupo VI - Indústrias de Material Elétrico e de Comunicação;  
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VII – Grupo VII - Indústrias de Material de Transporte.  

VIII – Grupo VIII - Indústrias de Madeira e Mobiliário;  

IX – Grupo IX - Indústrias Celulose e Papel;  

X – Grupo X - Indústrias de Borracha;  

XI – Grupo XI - Indústrias Química;  

XII – Grupo XII - Indústrias de Produtos de Materiais Plásticos;  

XIII – Grupo XIII - Indústrias Têxteis;  

XIV – Grupo XIV - Indústrias de Vestuário e Artefatos de Tecidos, Couros e 

Peles;  

XV – Grupo XV - Indústrias de Produtos Alimentares;  

XVI – Grupo XVI - Indústrias de Bebidas;  

XVII – Grupo XVII - Indústrias Diversas;  

XVIII – Grupo XVIII - Saneamento;  

XIX – Grupo XIX - Uso e Ocupação do Solo;  

XX – Grupo XX - Energia;  

XXI – Grupo XXI - Gerenciamento de Resíduos;  

XXII – Grupo XXII - Obras e Estruturas Diversas;  
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XXIII – Grupo XXIII - Armazenamento e Estocagem;  

XXIV – Grupo XXIV - Serviços de Saúde e Áreas Afins;  

XXV – Grupo XXV - Atividades Diversas;  

XXVI – Grupo XXVI - Produtos Alimentares e Bebidas;  

XXVII – Grupo XXVII - Produtos de Borracha.  

§ 3º Poderão também requerer o licenciamento municipal 

ambientalsimplificado os empreendimentos já instalados e em funcionamento, que 

se enquadre entre as atividades, desde que os controles ambientais estejam de 

acordo com a legislação vigente.  

§ 4º O licenciamento municipal ambiental simplificado dos 

empreendimentos fica condicionado ao atendimento dos limites de porte e dos 

critérios explicitados nesta Lei.  

§ 5º Os critérios que se referem este artigo, são:  

I – possuir Certidão de Dispensa de Outorga ou Portaria de Outorga de 

Recursos Hídricos caso realizem intervenções em recursos hídricos, tais como 

captação, barramento, lançamento e outros, conforme Resoluções e Instruções 

Normativas vigentes, quando couber;  

II – a área prevista para implantação ou a área onde o empreendimento 

está implantado não deve corresponder a Área de Preservação Permanente - APP, 

conforme Lei Federal 4.771/65, Resoluções do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente - CONAMA 302/02 e 303/02, ou áreas de alagados, lagoas, costões 

rochosos, cordões arenosos excetuando-se somente os casos de utilidade pública 

ou de interesse social previstos na Resolução CONAMA369/06;  
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III – caso a área prevista para implantação ou a área onde o 

empreendimento está implantado esteja localizada em Unidade de Conservação ou 

em zona de amortecimento, conforme definições constantes na Lei Federal 

9.985/00, que regulamente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 

SNUC - deverá possuir anuência do órgão gestor da respectiva Unidade;  

IV – em caso de supressão de vegetação, possuir anuência do Instituto de 

Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF, conforme Lei Estadual nº. 5.361/96 que 

institui a Política Florestal do Estado do Espírito Santo e em suas alterações;  

V – poderão ser realizadas movimentações de terra (cortes e aterros), na 

própria obra ou em áreas de empréstimo e/ou bota-fora, que gerem taludes iguais 

einferiores a 03 (três) metros de altura, devendo-se garantir que sejam 

desenvolvidos com segurança, com completa cobertura vegetal, e sem a promoção 

de risco de interferência no regime de escoamento das águas de modo a prevenir 

represamentos ou carreamento de sedimentos para corpos d’água.Essa altura deve 

ser contabilizada desde a base até a crista do talude, contabilizando a soma de 

todos os degraus.  

VI – no caso de utilização de madeira como combustível, ou seus 

subprodutos, o requerente deverá possuir registro atualizado de consumidor, 

processador e comerciante de produtos e subprodutos florestais expedidos pelo 

IDAF, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº. 4.124-N e em suas 

alterações;  

VII – realizar coleta, tratamento e destinação final adequada dos efluentes 

domésticos, conforme as Normas Técnicas 7.229/93 e 13.969/97, editadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou comprovar a destinação 

para sistema de coleta, tratamento público e destinação final;  

VIII – possuir sistema de tratamento de efluentes do processo produtivo 
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dimensionado e projetado para atender aos períodos de maior demanda, conforme 

legislação pertinente ou Carta de Viabilidade da concessionária do serviço de coleta 

tratamento e destinação final de esgoto para recebimento de seu efluente;  

IX – não realizar lançamento “in natura” de qualquer tipo de efluente, salvo 

no caso de possuir outorga emitida para este fim;  

X – realizar o gerenciamento e a adequada destinação de resíduos sólidos, 

domésticos e industriais gerados, mantendo no empreendimento os comprovantes 

de destinação para fins de fiscalização e controle do órgão ambiental;  

XI – no caso de uso de produtos perigosos ou geração de resíduos 

perigosos, como óleos, graxas, tintas e solventes, realizar manuseio em área com 

piso impermeabilizado e coberto, dotado de estrutura de contenção, de separação e 

de coleta;  

XII – caso existam tanques de combustível no empreendimento, estes 

devem ser aéreos e com capacidade máxima total de até 15.000 (quinze mil) litros, 

dotados de bacia de contenção e demais mecanismos de controle e segurança 

estabelecidos nas Normas Técnicas 15.461 e 17.505 da ABNT;  

XIII – no caso de possuir tanque de armazenamento de amônia, o 

empreendimento deverá apresentar Plano de Contingência e Emergência prevendo 

ações em caso de vazamentos;  

XIV – não realizar resfriamento com gás freon ou semelhante;  

XV – atender integralmente às Instruções Normativas editadas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Resoluções do COMAC, no que tange à 

atividade objeto do requerimento de licenciamento ambiental.  

§ 6º O requerimento de Licença Municipal Ambiental Simplificada deverá 
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ser formalizado com os documentos a serem estabelecidos por meio do Decreto Nº 

1277-N/2018.  

§ 7º Não caberá o licenciamento municipal ambiental simplificado para os 

seguintes casos:  

a) Ampliação de atividades sujeitas ao licenciamento municipal 

ambientalsimplificado, cujo porte total exceda o limite estabelecido. Nestes casos, o 

empreendimento deverá migrar para o licenciamento comum, enquadrando-se na 

Classe referente ao porte final;  

b) Licenciamento em separado de unidades produtivas de uma mesma 

atividade, exceto para o caso de saneamento;  

c) Quando existirem atividades interdependentes numa mesma área não 

enquadradas como simplificadas, o empreendimento deverá ser contemplado em 

outras modalidades de licenças ambientais previstas nesta Lei, exceto para o caso 

de saneamento;  

d) 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 Municipal Ambiental Municipalpara cada registro do DNPM;  

e) Para a atividade de corte, aterro, terraplenagem e ou áreas de 

empréstimo quando se tratar de atividade meio, para uma atividade sujeita ao 

licenciamento comum.  

g) Para a atividade de Terraplenagem (corte, aterro, áreas de empréstimo 

e/ou bota-fora) quando se tratar de atividade meio para uma atividade sujeita ao 

licenciamento municipal ambiental simplificado deverá também ser apresentado, 

devidamente preenchido, o Formulário de Caracterização do Empreendimento 
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(FCE) para atividade de terraplenagem, juntamente com as demais 

documentações.  

§ 8° Caso o empreendimento exerça mais de uma atividade enquadrada 

como simplificada, caberá o licenciamento de cada atividade em separado.  

§ 9° No caso de diversificação ou alteração do processo produtivo do 

empreendimento, ou da atividade objeto de licenciamento simplificado, deverá ser 

requerido nova Licença Ambiental, podendo esta também ser simplificada, caso se 

enquadre nos limites e critérios estabelecidos.  

§ 10°. A solicitação de Licença Municipal Ambiental Simplificada será 

apreciada em uma única fase, cujo prazo máximo para emissão pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente será de 45 (quarenta e cinco) dias úteis.  

§ 11°. A instrução processual para o LMAS será precedida da observância 

dos procedimentos simplificados, bem como do preenchimento do formulário. 

§12°.  A ampliação, mudança de atividade ou descumprimento da 

legislação ambiental obriga a empresa a pedir uma reanálise do seu 

enquadramento no LMAS ou compulsoriamente, se assim entender o órgão 

ambiental licenciador.  

Art. 44. Licença Municipal Ambiental Única é o ato administrativo pelo qual 

o órgão ambiental emite uma única licença estabelecendo as condicionantes, 

restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo 

empreendedor para empreendimentos e/ou atividades potencialmente impactantes 

ou utilizadoras de recursos ambientais, independentemente do grau de impacto, 

mas que, por sua natureza, constituem-se, tão somente, na fase de operação e que 

não se enquadrem nas hipóteses de Licença Municipal Ambiental Simplificada nem 

de Autorização Municipal Ambiental.  
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Art. 45. Licença Municipal Ambiental de Regularização - LMAR, ato 

administrativo pelo qual o órgão ambiental emite uma única licença, que consiste 

em todas as fases do licenciamento, para empreendimento ou atividade que já 

esteja em funcionamento ou em fase de implantação, que não estão enquadradas 

no licenciamento simplificado, respeitando de acordo com a fase, as exigências 

próprias das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, estabelecendo as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental, adequando o 

empreendimento às normas ambientais vigentes.  

Art. 46. As licenças ambientais poderão ser outorgadas de forma sucessiva 

e vinculada, ou isoladamente, conforme a natureza e características do 

empreendimento ou atividade.  

Art. 47. A licença ambiental será outorgada pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente - SEMAB, conforme dispuser o regulamento, com base em 

manifestação técnica obrigatória, correspondente aos diversos setores implicados 

na concepção, implantação e operação dos empreendimentos ou atividades objeto 

de solicitação da referida licença.  

§1° As licenças de qualquer espécie de origem federal ou estadual não 

excluem a necessidade de licenciamento pelo órgão competente da SEMAB, nos 

termos desta Lei.  

§2° O eventual indeferimento da solicitação de licença ambiental deverá ser 

devidamente instruído com o parecer técnico do órgão ou entidade competente, 

pelo qual se dará conhecimento do motivo do indeferimento.  

§3° Ao interessado no empreendimento ou atividade, cuja solicitação de 

licença ambiental tenha sido indeferida, dar-se-á, nos termos do regulamento, prazo 

para interposição de recurso, a ser julgado pela autoridade competente.  
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§4° O regulamento definirá todos os procedimentos administrativos e 

técnicos a serem observados pela SEMAB, ou entidades a ela vinculada, 

objetivando a outorga da licença ambiental, estabelecendo prazos para 

requerimento, publicação, validade das licenças emitidas e relação das atividades e 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento. 

§5° A licença para exploração e utilização de recursos naturais, que tenha 

por base de sua outorga a dimensão da respectiva área, levará em conta as 

condições prescritas pelas normas de zoneamento ambiental incidente sobre essa 

área, devendo a licença adequar-se às diretrizes e critérios fixados pelo 

zoneamento.  

§6° Iniciada a instalação ou operação de empreendimentos ou atividades, 

antes da expedição das respectivas licenças, conforme apuração do órgão 

fiscalizador competente, o responsável pela outorga das licenças deverá, sob pena 

de responsabilidade funcional, comunicar o fato às entidades financiadoras desses 

empreendimentos, sem prejuízo da imposição de penalidades, medidas 

administrativas de interdição, de embargo, judiciais e outras providências 

cautelares. 

Art. 48. A execução de planos, programas, projetos, obras, a localização, a 

construção, a instalação, a operação e a ampliação de atividades de serviços, bem 

como o uso e exploração de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa 

privada do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar degradação 

ambiental, dependerão de anuência municipal da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente - SEMAB, sem prejuízo de outras licenças legalmenteexigíveis. 

Art. 49. Os pedidos de licença ambiental, para atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental, serão objeto de publicação 

resumida no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação regional. 
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CAPÍTULO IX 

DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES E DOS CUSTOS DO 
LICENCIAMENTO 

Art. 50 O enquadramento dos empreendimentos e atividades potenciais ou 

efetivamente poluidores será definido de acordo com a classificação de seu porte e 

potencial poluidor, para estabelecer os valores das bases de cálculo equivalentes 

aos custos de análise dos requerimentos de licenciamento. 

Art. 51. O enquadramento das atividades será procedido de acordo com os 

seguintes critérios: 

I – Quanto ao porte, caberá uma análise técnica pela equipe multidisciplinar 

da SEMAB, levando-se sempre em consideração a área útil das instalações dos 

estabelecimentos, sua localização e tipologia, que serão classificadasem: 

a) Pequenoporte; 

b) Médioporte; 

c) Grandeporte 

II – Quanto ao potencial poluidor, caberá uma análise técnica pela equipe 

multidisciplinar da SEMAB levando-se em consideração o maior ou menor potencial 

poluidor quanto à quantidade de resíduos sólidos e/ou geração de poluentes do 

empreendimento ou atividade, que serão classificadosem: 

a) Pequeno potencialpoluidor; 

b) Médio potencialpoluidor; 

c) Grande potencialpoluidor. 
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Art. 52. Os custos de análise dos requerimentos de Licença Ambiental serão 

calculados de acordo com o enquadramento do Anexo I, e será estabelecido com 

base em informações prestadas pelo interessado, mediante o preenchimento de 

formulário próprio fornecido pela SEMAB, devendo ser arcado pelo empreendedor. 

Art. 53. São contribuintes das taxas de que tratam este Capítulo as pessoas 

físicas ou jurídicas responsáveis por atividades ou empreendimentos potencial ou 

efetivamente poluidor que requererem licenciamento ambiental junto à SEMAB. 

CAPÍTULO X 

DOS PADRÕES DE EMISSÃO E QUALIDADE AMBIENTAL 

Art. 54. Os padrões de qualidade ambiental são os valores estabelecidos 

aos atributos do meio ambiente que resguardam a saúde humana, a fauna, a flora, 

as atividades econômicas e o meio ambiente em geral. 

§1º Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, 

quantitativamente, indicando as características intrínsecas aos componentes do 

meio e seus limites máximos e mínimos, devendo ser respeitados os indicadores 

ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor. 

§2º  Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade 

do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos e serão regulamentados através de 

ato do Executivo Municipal, que definirá os níveis e horários toleráveis de emissão 

de poluentes, respeitando as legislações Federal eEstadual. 

§ 3° As revisões periódicas dos critérios e padrão de lançamento de 

afluentes poderão conter novos padrões, bem como substâncias não incluídas 

anteriormente no ato normativo. 
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Art. 55.  Padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para lançamento 

de poluente por fonte emissora que, ultrapassado, poderá afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna, à flora, 

às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral. 

Art. 56. Os padrões e parâmetros de emissão de qualidade ambiental são 

aqueles estabelecidos pelos órgãos competentes dos Poderes Públicos Federal e 

Estadual, podendo o COMAC estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar 

padrões para parâmetros não fixados anteriormente, fundamentados em parecer 

consubstanciado encaminhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMAB. 

 Art. 57. As normas ou medidas diretivas relacionadas com o meio 

ambiente, estabelecidas pelo COMAC, não poderão contrariar as disposições 

regulamentares fixadas por Decreto do Executivo, observados os limites 

estabelecidos pelos Poderes Públicos Estadual e Federal, para a fiel execução 

das leis municipais.. 

CAPÍTULO XI 

DA CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO MUNICIPAL E DEMAIS ESPAÇÕES ESPECIALMENTE 

PROTEGIDOS 

Art. 58. As Unidades de Conservação serão criadas por ato do Poder 

Público Municipal. 

§ 1° A criação de uma unidade de conservação deverá ser precedida de 

estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a 

dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em 

regulamento.  
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§2°No processo de consulta de que trata o §1°, o Poder Público Municipal 

será obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a 

outras partes interessadas.  

§3° Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não será 

obrigatória a consulta de que trata o §1° deste artigo.  

§4° As Unidades de Conservação do grupo de uso sustentável poderão ser 

transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por 

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde 

que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no §1° deste artigo.  

§5° A ampliação dos limites de uma Unidade de Conservação, sem 

modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, poderá ser 

feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, 

desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no §1° deste 

artigo.  

§6° A desafetação ou redução dos limites de uma Unidade de Conservação 

só poderá ser feita mediante lei específica.  

Art. 58-A. O Poder Público Municipal poderá, ressalvadas as atividades 

agropecuárias e outras atividades econômicas em andamento e obras públicas 

licenciadas, na forma da lei, decretar limitações administrativas provisórias ao 

exercício de atividades e empreendimentos efetiva ou potencialmente causadores 

de degradação ambiental, para a realização de estudos com vistas na criação de 

Unidade de Conservação, quando, a critério do órgão ambiental competente, houver 

risco de dano grave aos recursos naturais ali existentes.  

§1° Sem prejuízo da restrição e observada à ressalva constante do caput, na 

área submetida a limitações administrativas, não serão permitidas atividades que 
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importem em exploração a corte raso da floresta e demais formas de vegetação 

nativa.  

§2° A destinação final da área submetida ao disposto neste artigo será 

definida no prazo de 07 (sete) meses, improrrogáveis, findo o qual fica extinta a 

limitação administrativa. 

Art. 59. A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais 

nas Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão 

regulados por contrato, conforme se dispuser o regulamento.  

§1° As populações de que trata este artigo obrigam-se a participar da 

preservação, recuperação, defesa e manutenção da Unidade de Conservação.  

§2° O uso dos recursos naturais pelas populações de que trata este artigo 

obedecerá às seguintes normas:  

I – proibição do uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de 

práticas que danifiquem os seus habitats;  

II – proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural 

dos ecossistemas;  

III – demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da 

Unidade de Conservação e no contrato de concessão de direito real de uso.  

Art. 60. O subsolo e o espaço aéreo, sempre que influírem na estabilidade 

do ecossistema, integram os limites das Unidades de Conservação. 

Art. 61. As Unidades de Conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de 

amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 
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§1° O órgão responsável pela administração da Unidade estabelecerá 

normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 

amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.  

§2° Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as 

respectivas normas de que trata o §1° poderão ser definidas no ato de criação da 

unidade ou posteriormente.  

Art. 62. Quando existir um conjunto de Unidades de Conservação e de 

categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 

protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto 

deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos 

objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a 

valorização da sóciodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 

regional. 

Parágrafo Único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão 

integrada do conjunto das Unidades.  

Art. 63. As Unidades de Conservação deverão dispor de um Plano Municipal 

de Manejo. 

§1° O Plano de Manejo deverá abranger a área da Unidade de 

Conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo 

medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das 

comunidades vizinhas.  

§2° Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das 

Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas 

de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Municipais e das Áreas de 
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Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população 

residente.  

§3° O Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação deve ser 

elaborado no prazo de 05 (cinco) anos a partir da data de sua criação.  

§4° O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação 

planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas Áreas de 

Proteção Ambiental e nas zonas de amortecimento das demais categorias de 

Unidade de Conservação, sobre:  

I – o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres;  

II – as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do 

organismo geneticamente modificado;  

III – o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em 

relação aos seus ancestrais diretos e parentes silvestres; e 

IV – situações de risco do organismo geneticamente modificado à 

biodiversidade.  

Art. 64. Serão proibidas, nas Unidades de Conservação, quaisquer 

alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus 

objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.  

Parágrafo Único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as 

atividades e obras desenvolvidas nas Unidades de Conservação de proteção 

integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos 

que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações tradicionais 

porventura residentes na área as condições e os meios necessários para a 

satisfação de suas necessidades materiais, sociais e culturais.  
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Art. 65. Cada Unidade de Conservação do grupo de Proteção Integral 

disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações 

da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida 

Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, das populações tradicionais 

residentes, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da Unidade. 

Art. 66. As Unidades de Conservação poderão ser geridas por organizações 

da sociedade civil de interesse público com objetivos afins aos da unidade, mediante 

instrumento a ser firmado com o órgão responsável por sua gestão. 

Art. 67. É proibida a introdução nas Unidades de Conservação de espécies 

não autóctones.  

§1° Excetuam-se do disposto neste artigo as Áreas de Proteção Ambiental, 

as Florestas Municipais, as Reservas Extrativistas e as Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável, bem como os animais e plantas necessários à 

administração e às atividades das demais categorias de Unidades de Conservação, 

de acordo com o que se dispuser em regulamento e no Plano de Manejo da 

Unidade.  

§2° Nas áreas particulares localizadas em Refúgios de Vida Silvestre e 

Monumentos Naturais poderão ser criados animais domésticos e cultivadas plantas 

considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que 

dispuser o seu Plano de Manejo.  

Art. 68. Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica 

com o propósito de incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora 

e a ecologia das Unidades de Conservação e sobre formas de uso sustentável dos 

recursos naturais, valorizando-se o conhecimento das populações tradicionais.  
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§1° As pesquisas científicas nas Unidades de Conservação não podem 

colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes dos ecossistemas 

protegidos.  

§2° A realização de pesquisas científicas nas Unidades de Conservação, 

exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão responsável por 

sua administração.  

§3° Os órgãos competentes poderão transferir para as instituições de 

pesquisa estaduais ou nacionais, mediante acordo, a atribuição de aprovar a 

realização de pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem 

nas Unidades de Conservação do Município.  

Art. 69. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços 

obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, cênicos, culturais 

ou de exploração da imagem de Unidade de Conservação, exceto Área de Proteção 

Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá de prévia 

autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em 

regulamento. 

Art. 70. Os órgãos responsáveis pela administração das Unidades de 

Conservação poderão receber recursos ou doações de qualquer natureza, 

estaduais, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de 

organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem colaborar 

com a sua conservação.  

Parágrafo Único. A administração dos recursos obtidos caberá ao órgão 

gestor da Unidade, e estes serão utilizados exclusivamente na sua implantação, 

gestão e manutenção.  
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Art. 71. Os recursos obtidos pelas Unidades de Conservação do Grupo de 

Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de visitação e outras rendas 

decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria Unidade serão 

aplicadas de acordo com os seguintes critérios:  

I– até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na 

implementação, manutenção e gestão da própria unidade;  

II – até cinquenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na 

regularização fundiária das unidades de conservação do Grupo;  

III – até cinquenta por cento, e não menos que quinze por cento, na 

implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo 

de Proteção Integral.  

Art. 72. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerados pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, 

o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e 

no regulamento. 

§1° O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade não poderá ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a 

implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental 

licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 

empreendimento.  

§2° Ao órgão ambiental licenciador compete definir as Unidades de 

Conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no 
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estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, ouvindo o empreendedor, 

podendo inclusive ser contemplada a criação de novas Unidades de Conservação.  

§3° Quando o empreendimento afetar Unidade de Conservação específica 

ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo 

só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 

administração, e a Unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 

Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste 

artigo. 

SEÇÃO I 

SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Art. 73. Fica criado o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, que 

estabelece critérios e normas para criação, implantação e gestão das Unidades de 

Conservação. 

Art. 74. As Unidades de Conservação Municipais são espaços territoriais e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público Municipal, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção, em conformidade com as 

legislações, federal e estadual vigentes. 

Subseção II 

Das Categorias de Unidades de Conservação 

Art. 75. As Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos, com 

características específicas: 

I – Unidades Municipais de Proteção Integral; 
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II – Unidades Municipais de Uso Sustentável. 

§ 1º - O objetivo básico das Unidades Municipais de Proteção Integral é 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

§ 2º - O objetivo básico das Unidades Municipais de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais. 

Art. 76. O grupo das Unidades Municipais de Proteção Integral é composto 

pelas seguintes categorias de unidade de conservação: 

I – Estação Ecológica Municipal; 

II – Reserva Biológica Municipal; 

III – Parque Natural Municipal; 

IV – Monumento Natural Municipal; 

V – Refúgio de Vida Silvestre Municipal. 

Art. 77. A Estação Ecológica Municipal tem como objetivo a preservação da 

natureza e a realização de pesquisas científicas. 

§ 1º A Estação Ecológica Municipal é de posse e domínio público, sendo que 

as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, na forma da 

lei. 
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§ 2º É proibida a visitação pública à Estação Ecológica Municipal, exceto 

com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da 

Unidade ou regulamento específico. 

§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições 

por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4º Na Estação Ecológica Municipal só podem ser permitidas alterações 

dos ecossistemas no caso de: 

I – medidas que visem à restauração de ecossistemas modificados; 

II – manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III – coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV – pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que 

aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes 

dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da 

extensão total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares. 

Art. 78. A Reserva Biológica Municipal tem como objetivo a preservação 

integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem 

interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas 

de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias 

para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os 

processos ecológicos naturais. 

§ 1º A Reserva Biológica Municipal é de posse e domínio público, sendo que 

as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, na forma da 

lei. 
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§ 2º É proibida a visitação pública, à Reserva Biológica Municipal exceto 

aquela com objetivo educacional, de acordo com regulamento específico. 

§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições 

por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Art. 79. O Parque Natural Municipal tem como objetivo básico a preservação 

de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 

natureza e de turismo ecológico. 

§ 1º O Parque Natural Municipal é de posse e domínio público, sendo que as 

áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, na forma da lei. 

§ 2º A visitação pública ao Parque Natural Municipal está sujeita às normas 

e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas 

pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da Unidade e está sujeita às condições e restrições 

por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Art. 80. O Monumento Natural Municipal tem como objetivo básico preservar 

sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

§ 1º O Monumento Natural Municipal pode ser constituído por áreas 

particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da Unidade com a 

utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. 
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§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades 

privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo 

órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do 

Monumento Natural Municipal com o uso da propriedade, a área deve ser 

desapropriada, na forma da lei. 

 § 3º A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas 

no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável 

por sua administração e àquelas previstas em regulamento. 

Art. 81. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal tem como objetivo proteger 

ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução 

de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre Municipal pode ser constituído por áreas 

particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da Unidade com a 

utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. 

§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades 

privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo 

órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de 

Vida Silvestre Municipal com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, 

na forma da lei. 

§ 3º A visitação pública ao Refúgio de Vida Silvestre Municipal está sujeita 

às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas 

estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em 

regulamento. 

Art. 82. Constituem o Grupo das Unidades Municipais de Uso Sustentável as 

seguintes categorias de Unidade de Conservação: 
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I – Área de Proteção Ambiental Municipal; 

II – Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal; 

III – Reserva de Fauna Municipal; 

IV – Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM; 

V – Reserva Extrativista 

§1° A Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal é uma área 

privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade 

biológica. 

§ 2º O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso 

assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, 

e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. 

§ 3º Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural 

Municipal, conforme se dispuser em regulamento: 

I – a pesquisa científica; 

II – a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. 

Art. 83. A Área de Proteção Ambiental Municipal é uma área em geral 

extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e 

o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
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§ 1º A Área de Proteção Ambiental Municipal é constituída por terras 

públicas ou privada. 

§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas 

e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área 

de Proteção Ambiental. 

§ 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação 

pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da 

Unidade. 

§ 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as 

condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e 

restrições legais. 

§ 5º A Área de Proteção Ambiental Municipal disporá de um Plano de 

Manejo e de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e 

constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade 

civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 

Art. 84. A Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal é uma área em 

geral de pequena extensão, constituída por terras públicas ou privadas, com pouca 

ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que 

abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível 

dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 

natureza. 

Parágrafo Único. Respeitados os limites constitucionais, podem ser 

estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada 

localizada em uma área de relevante interesse ecológico. 
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Art. 85. A Reserva de Fauna Municipal é uma área natural com populações 

animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, 

adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável 

de recursos faunísticos. 

§ 1º A Reserva de Fauna Municipal é de posse e domínio público, sendo que 

as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas na forma 

da lei 

§ 2º A visitação pública na Reserva de Fauna Municipal pode ser permitida, 

desde que compatível com o Plano de Manejo da Unidade e de acordo com as 

normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração. 

§ 3º É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional, na Reserva 

de Fauna Municipal. 

§ 4º A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das 

pesquisas obedecerá ao disposto nas leis e regulamentos sobre fauna. 

Subseção II 

Da criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação Municipais. 

Art. 86. A criação de uma Unidade de Conservação Municipal deverá ser 

precedida de estudos técnicos e de consulta pública, bem como outros critérios 

estabelecidos em legislação federal e estadual vigentes. 

Art. 87. A lei será o instrumento legal para criação de Unidades de 

Conservação Municipais. 

Art. 88. As Unidades de Conservação Municipais devem dispor de um Plano 

de Manejo. 
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§ 1º O Plano de Manejo deve abranger a área da Unidade de Conservação, 

sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim 

de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 

§ 2º O Plano de Manejo de uma Unidade de Conservação deve ser 

elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação. 

§ 3º São proibidas, nas Unidades de Conservação, quaisquer alterações, 

atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu 

Plano de Manejo e seus regulamentos. 

Art. 89. As Unidades de Conservação deverão possuir uma zona de 

amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. 

§ 1º O órgão responsável pela administração da Unidade estabelecerá 

normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 

amortecimento e dos corredores ecológicos de uma Unidade de Conservação. 

§ 2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as 

respectivas normas de que trata o § 1° poderão ser definidas no ato de criação da 

Unidade ou posteriormente. 

Art. 90. Ficam proibidas as atividades de extração mineral nas Unidades de 

Conservação Municipais instituídas, exceto as previstas em Lei Federal ou Estadual. 

Subseção III 

Dos Conselhos das Unidades de Conservação 

Art. 91. Os Conselhos de Unidades de Conservação, compostos 

paritariamente por representantes do Poder Público Municipal e da sociedade civil, 

serão criados por lei específica, observada sua natureza de atuação, conforme o 

seguinte: 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 79

 

58 
 

I – de caráter consultivo; 

II – de caráter deliberativo. 

Art. 92. Os Conselhos das Unidades de Conservação serão presididos pelo 

Chefe da Unidade de Conservação e conselheiros indicados pelos setores a serem 

representados e terão no mínimo a seguinte composição: 

I – Representantes dos Órgãos Governamentais: 

a) um titular e um suplente da esfera estadual com atuação na área 

ambiental; 

b) cinco titulares e cinco suplentes da esfera municipal. 

II – Representantes da sociedade civil serão: 

a) um titular e um suplente de entidades ambientalistas com atuação no 

entorno e na Unidade de Conservação; 

b) um titular e um suplente de um Conselho Comunitário; 

c) um titular e um suplente das associações de moradores do entorno da 

Unidade de Conservação; 

d) um titular e um suplente da comunidade acadêmico científica, a ser 

definida entre aquelas que tenham cursos ligados a área ambiental com atuação no 

Município; 

e) dois titulares e dois suplentes do setor privado. 
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§ 1º Com exceção das Secretarias Municipais, as demais entidades de que 

trata este artigo deverão comprovar, junto ao órgão gestor, atuação no Município e 

preferencialmente no entorno da Unidade, em consonância com os objetivos para os 

quais a Unidade foi criada, que estão em dia com suas obrigações civis, 

administrativas e tributárias. 

§ 2º O mandato dos Conselheiros será de 02(dois) anos, permitida a 

recondução, resguardado aos órgãos do Poder Público representados no conselho, 

proceder a substituição dos conselheiros sempre que se fizer necessário. 

Art. 93. A representação dos órgãos do Poder Público e das entidades da 

sociedade civil de que trata o artigo anterior, será feita mediante: 

I – a indicação pelos titulares das pastas, nos casos de representantes das 

Secretarias do Município de Alfredo Chaves/ES; 

II – a indicação pelos titulares dos órgãos do Poder Público Estadual; 

III – a indicação dos representantes pelas entidades às quais são ligados, e 

sua escolha em reuniões ou fórum de entidades, atendidos os requisitos indicados 

em edital de convocação a cargo do Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 94.Os Conselheiros indicados tanto pelo Poder Público como pelas 

entidades representativas da sociedade civil, serão nomeados por Instrumento legal 

do Chefe do Executivo Municipal. 
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CAPÍTULO XII 

DO MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

SEÇÃO I  

DO MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Art. 95. O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da 

qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais, com o objetivo de: 

I – aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos 

padrões deemissão; 

II –controlar o uso e a exploração de recursos ambientais, com vistas a 

garantir a sustentabilidade do meioambiente; 

III – avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão 

ambiental e de desenvolvimento econômico esocial; 

IV – acompanhar o estágio populacional de espécies de flora e fauna, 

especialmente as ameaçadas de extinção; 

V – substituir medidas preventivas e ações emergenciais em casos de 

acidentes ou episódios críticos de poluição; 

VI – acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou 

áreasdegradadas; 

VII –conhecer, acompanhar e avaliar quantitativa e qualitativamente a 

capacidade depurativa dos efluentes, respeitados os padrões deemissão. 

Art. 96. As atividades de monitoramento serão, sempre que possível, de 

responsabilidade técnica e financeira dos que forem diretamente interessados na 
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implantação ou operação de atividades ou empreendimentos licenciados ou não, de 

conformidade com a programação estabelecida pelo órgão ambientalcompetente. 

SEÇÃO II 
DO CONTROLE AMBIENTAL 

Art. 97. Sujeitam-se ao controle ambiental todas as atividades, 

empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, meios de 

transportes e outras fontes de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, 

possam produzir alteração adversa às características do meio ambiente. 

Art. 98.  As atividades de controle ambiental objetivam: 

I –proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população; 

II –proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção 

para as áreas de nascentes, os estuários, as lagoas, lagunas, mangues, brejos e 

outros relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos; 

III –reduzir, progressivamente, a toxicidade e as quantidades dos poluentes 

lançados nos corpos d'água, no ar e no solo; 

IV –compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais do meio 

ambiente, tanto qualitativa, quanto quantitativamente; 

V –controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no 

assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem; 

VI–assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais e costeiras, 

exceto em áreas de nascentes e outras de preservação permanente, quando 

expressamente disposto em norma específica; 
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VII –Exigir o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar 

a qualidade dos recursos hídricos. 

Art. 99.O controle ambiental será realizado por todos os meios e formas 

legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, 

processos e obras, públicos e privados, sempre tendo como objetivo a manutenção 

do meio ambiente ecologicamenteequilibrado; 

Art. 100. O controle ambiental deverá envolver as ações de planejamento, 

administrativas, financeiras e institucionais indispensáveis à defesa e melhoria da 

qualidade de vida, considerando não só as atividades e empreendimentos pontuais, 

mas também as variadas formas de seus respectivos entornos, bem como a 

dinâmicasocioeconômica; 

SEÇÃO III 
DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 101. A fiscalização ambiental é o exercíciodo poder de polícia previsto 

em lei, que consiste no dever que o Poder Público tem de fiscalizar as condutas 

daqueles que se apresentem como potenciais ou efetivos poluidores e utilizadores 

dos recursos naturais, de forma a garantir a preservação do meio ambiente para a 

coletividade.  

Art. 102. O poder de polícia é a faculdade que dispõe a Administração 

Pública, para condicionar e limitar o exercício de direitos individuais em prol do bem 

comum, sendo assim, caracterizado por três atributos: discricionariedade, 

autoexecutividade e coercibilidade, buscando induzir a mudança do comportamento 

das pessoas por meio da coerção e do uso de sanções, pecuniárias e não-

pecuniárias, para induzirem o comportamento social de conformidade com a 

legislação e de dissuasão na prática de danos ambientais. 
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Art. 103. Para balizar a conduta dos agentes de fiscalização, deverá ser 

elaborado o Regulamento Interno de Fiscalização Ambiental (RIFA), estabelecendo 

os pressupostos, as diretrizes, os deveres e os valores éticos que devem guiar o 

Agente Ambiental na execução do seu trabalho. 

§1° A constatação operativa das infrações ambientais implicará na 

aplicação de um sistema de sanções caracterizadas em razão da natureza e 

gravidade das condutas não só medidas pelos efeitos ou consequências, mas 

também pelo perigo ou ameaça que representem à integridade do meio ambiente 

natural, artificial e dotrabalho. 

§ 2° As infrações às normas ambientais, das quais ocorram danos 

ambientais comprovados, serão informadas aos órgãos judiciais competentes, 

objetivando a adoção das medidas judiciais cabíveis. 

Art. 104. O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, 

processos e obras que causem ou possam causar impactos ambientais serão 

realizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observado o disposto nesta 

Lei e demais legislações. 

Art. 105. Os procedimentos técnicos e administrativos destinados ao 

controle, monitoramento e fiscalização previstos neste artigo serão estabelecidos 

em regulamento. 

CAPÍTULO XIII 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E CADASTROS AMBIENTAIS 

Art. 106. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAB, manterá, para 

efeito de controle e informações ambientais, banco de dados, registros e cadastros 

atualizados, conforme regulamento, tendo como objetivos:  
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I – coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental; 

II – atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas 

necessidades do COMAC; 

III -recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de 

interessa ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade; 

IV – articular-se com sistemas congêneres; 

Art. 107. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fornecerá, nos termos do 

regulamento, certidões, relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta às 

informações de que dispõe, observados dos direitos individuais e o sigilo industrial. 

CAPÍTULO XIV 

DO CADASTRO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E 
DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE PROFISSIONAIS, EMPRESAS E 

ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE 

Art. 108. Os cadastros de atividades potencialmente poluidoras e 

degradadoras do meio ambiente serão organizados e administrados pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, com o objetivo de garantir o amplo acesso dos 

interessados às informações referentes aos profissionais, empresas e entidades que 

atuam na área de meio ambiente e permitir o conhecimento sistematizado das 

atividades potencialmente poluidoras existentes no Município. 

Art. 109. O Cadastro referido no art. 103 organizará, anualmente: 

I – o registro de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços na área 

ambiental; 
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II – o registro das entidades da sociedade civil com atuação na Área de 

Proteção ambiental do Município de Alfredo Chaves/ES; 

III – o registro de atividades potencialmente poluidoras ou de degradação 

ambiental, sem prejuízo a outras normas regulamentadoras. 

CAPÍTULO XV 

DAS PENALIDADES DISCIPLINARES OU COMPENSATÓRIAS AO NÃO 
CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PRESERVAÇÃO OU 

CORREÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 110. A compensação ambiental constitui instrumento da política 

municipal de meio ambiente que tem por finalidade a compensação dos efeitos 

causados por significativos impactos ambientais não mitigáveis, ocorridos quando da 

implantação de empreendimentos eidentificados no processo de licenciamento 

ambiental. 

Art. 111. A compensação ambiental poderá ser feita diretamente (atividades 

executadas pelo empreendedor) ou indiretamente (realização de pagamento 

pecuniário). 

Art. 112. Cabe ao órgão licenciador aprovar a avaliação do grau de impacto 

ambiental causado pela instalação de cada atividade ou empreendimento de 

significativo impacto ambiental, assim como aprovar estudo demonstrativo de 

conversão do grau de impacto ambiental em valor a ser cobrado como compensação 

ambiental. 

Art.113. A compensação ambiental deverá ser regulamentada por Lei 

específica, com observância na Lei Federal n° 9.985 de 18 de julho de 2000 e suas 

alterações, bem como a Lei Federal n° 13.668 de 28 de maio de 2018. 
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TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

Art. 114. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão de 

coordenação, controle e execução da Política Municipal de Meio Ambiente, com as 

atribuições e competências definidas nesta Lei. 

Art. 115. São atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além 

das constantes na Lei Complementar n° 14 de 05 de abril de 2019: 

I – participar do planejamento das políticas públicas do Município; 

II – elaborar o Plano de Ação do Meio Ambiente e a respectiva 

propostaorçamentária; 

III – coordenar as ações dos órgãos integrantes do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente de Alfredo Chaves; 

IV – exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais 

doMunicípio; 

V – realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos 

prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente modificadoras do meio 

ambiente; 

VI – manifestar-se mediante de estudos e pareceres técnicos sobre 

questões de interesse ambiental para a população doMunicípio; 

VII - implementar através do Plano de Ação as diretrizes da Política 
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Ambiental Municipal; 

VIII – articular-se com organismos públicos e privados em nível federal, 

estadual, e intermunicipal, bem como organizações não governamentais - ONG’s 

para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação 

de planos, programas e projetos relativos à preservação, conservação e 

recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não; 

IX – coordenar a gestão do FUMDEMAC - Fundo Municipal de Defesa, 

Conservação e Desenvolvimento do Meio Ambiente do Município de Alfredo 

Chaves, nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, segundo as diretrizes 

fixadas pelo COMAC; 

X – apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a 

questão ambiental entre seus objetivos; 

XI – elaborar estudos e projetos para subsidiar a proposta da Política 

Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, bem como para subsidiar a formulação 

das normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso 

dos recursos ambientais do Município a serem fixados pelo COMAC; 

XII – definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, implementando os planos de 

manejos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem suaproteção; 

XIII – licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das 

obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente modificadoras, 

poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, observadas as exigências legais, 

sendo que os licenciamentos exarados pela Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves 
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deverão ser relacionados a empreendimentos com impacto local, tendo em vista 

que as atividades com impacto intermunicipal deverão ser licenciadas pelo Estado 

ou pelaUnião; 

XIV – realizar o planejamento e os zoneamentos ambientais, considerando 

as características e locais, bem como articular os respectivos planos, programas, 

projetos e ações, especialmente em áreas ou regiões que exijam tratamento 

diferenciado para a proteção dos ecossistemas; 

XV – fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de 

parcelamento do solo urbano e rodovias, bem como para a instalação de atividades 

e empreendimentos no âmbito do saneamento básico: coleta e disposição final dos 

resíduos, esgotamento sanitário, captação e tratamento deágua; 

XVI - coordenar a implantação de Arborização e Áreas Verdes e promover 

sua avaliação eadequação; 

XVII – promover as medidas administrativas e requerer, junto aos setores 

competentes, as judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes 

poluidores e degradadores do meioambiente; 

XVIII  - exigir daquele que utilizar ou explorar recursos naturais à 

recuperação do meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica 

determinada pelo órgão público competente, na forma da lei, bem como a 

recuperação, pelo responsável, da vegetação adequada nas áreas protegidas, sem 

prejuízo das demais sançõescabíveis; 

XIX - atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e recursos 

ambientais poluídos, degradados ou em processo similar de degradação de 

qualquerorigem; 
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XX– fiscalizar as atividades produtivas industriais, comerciais e de 

prestação de serviços e o uso de recursos naturais, seja pelo Poder Público e/ou 

pelo particular; 

XXI – exercer, sob todas as formas, o poder de polícia administrativa, 

para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em 

benefício da preservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio 

ambiente; 

XXII– exigir e aprovar, na forma desta Lei, para instalação ou ampliação 

de obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente modificadoras, 

poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental 

e respectivo relatório, a que se darápublicidade; 

XXIII - realizar, periodicamente, auditorias nos sistemas de controle de 

poluição e de atividades potencialmente modificadoras, poluidoras ou degradadoras 

do meioambiente; 

XXIV- informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do 

meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de substâncias 

potencialmente nocivas à saúde, na água e nos alimentos, bem como os resultados 

dos monitoramentos eauditorias; 

XXV– promover a educação ambiental e a conscientização pública para 

a preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; 

XXVI- estimular e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização 

de fontes de energia alternativas, não poluentes, bem como de tecnologias brandas 

e materiais poupadores deenergia; 
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XXVII– preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

Município e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

materialgenético; 

XXVIII - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

prover o manejo ecológico das espécies eecossistemas; 

XXIX- proteger, de modo permanente, dentreoutros: 

a) os olhos d’água, as nascentes, os mananciais e vegetações ciliares, de 

encostas e detopos; 

b) as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e da flora, bem 

como aquelas que sirvam como local de pouso ou reprodução demigratórios; 

c) os monumentos naturais definidos por Lei e as cavidades 

naturaissubterrâneas; 

d) as unidades de conservação, obedecidas as disposições 

legaispertinentes; 

e) a vegetação de qualquer espécie destinada a impedir ou atenuar os 

impactos ambientais negativos, obedecidas as disposições legaispertinentes. 

XXX– dar apoio técnico, administrativo e financeiro aoCOMAC; 

XXXI- dar apoio técnico e administrativo ao Ministério Público e outros 

órgãos fiscalizadores, nas suas ações institucionais em defesa ao meioambiente; 

XXXII– manifestar-se em processos de concessão de incentivos e 

benefícios pelo Município a pessoas físicas ou jurídicas que protegem e conservam 

o meioambiente; 
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XXXIII - controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte, 

comercialização, utilização e destinação final de substâncias, bem como o uso de 

técnicas, métodos ou instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a 

qualidade de vida e o meio ambiente, incluindo o dotrabalho; 

XXXIV- propor medidas para disciplinar a restrição à participação em 

concorrências públicas e ao acesso a benefícios fiscais e créditos oficiais às 

pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos de degradação do meioambiente; 

XXXV– promover medidas administrativas e tomar providências para 

medidas judiciais de responsabilização dos causadores de poluição ou 

degradaçãoambiental; 

XXXVI– promover o reflorestamento, em especial, nos topos do relevo, 

nas margens de rios e lagos, visando a suaperenidade; 

XXXVII– estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em 

áreas urbanas, com plantio de árvores e outras espécies compatíveis, objetivando 

especialmente a consecução de índices mínimos de coberturavegetal; 

XXXVIII- instituir programas especiais, mediante a integração de todos 

os órgãos do Poder Público, incluindo os de crédito, objetivando incentivar os 

proprietários rurais a executarem as práticas de conservação do solo, do ar e da 

água, de preservação e reposição das vegetações ciliares, de topo e replantio de 

espécies nativas; 

XXXIX– controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e 

empreendimentos que, direta ou indiretamente possam causar degradação do meio 

ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções 

administrativaspertinentes; 
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 XL– executar outras atividades correlatas atribuídas pela Administração. 

§ 1° Se o responsável pela recuperação do meio ambiente degradado, não 

o fizer no tempo aprazado pela autoridade competente, poderá o órgão ou entidade 

ambiental fazê-lo com recursos fornecidos pelo responsável ou às suas expensas, 

sem prejuízo da cobrança administrativa ou judicial de todos os custos e despesas 

incorridos na recuperação. 

§ 2° As competências descritas neste artigo não excluem as que são ou 

forem cometidas de modo específico aos órgãos integrantes do Poder Público ou 

às entidades a ele vinculadas, na forma da legislação pertinente. 

CAPÍTULO II 

DO ÓRGÃO COLEGIADO 

Art. 116. Fica criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Alfredo 

Chaves – COMAC, órgão colegiado autônomo, de caráter consultivo, deliberativo e 

normativo de instância superior, composto paritariamente por representantes do 

Poder Público Municipal e da sociedade civil. 

Art. 117. O Conselho Municipal de Meio ambiente exercerá as seguintes 

atribuições: 

I – de caráter consultivo: 

a) colaborar com o Município de Alfredo Chaves na regulamentação e 

acompanhamento de diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente; 

b) analisar e opinar sobre matérias de interesse ambiental do Poder 

Executivo que forem submetidas à sua apreciação; 

c) opinar sobre matéria em tramitação no contraditório administrativo 
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público municipal que envolva questão ambiental, por solicitação formal do Poder 

Executivo; 

d) opinar sobre as normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de 

qualidade ambiental, bem como métodos para o uso dos recursos ambientais do 

Município, observadas as legislações estadual efederal; 

e) analisar os métodos e padrões de monitoramento ambiental 

desenvolvidos pelo Poder Público Municipal e pelo particular; 

f) analisarpropostadeprojetodelei,derelevânciaambientaledeiniciativadoPod

erExecutivo Municipal,antes de ser submetida à deliberação da Câmara Municipal; 

g) auxiliar na elaboração dos critérios básicos e fundamentados para a 

elaboração do zoneamento ambiental, podendo referendar ou não a proposta 

encaminhada pelo órgão ambiental municipalcompetente; 

II – de caráter deliberativo: 

a) propor a Política Municipal de Planejamento e Controle Ambiental; 

b) analisar e decidir sobre a implantação de projetos de relevante impacto 

ambiental; 

c) solicitar referendo por decisão da maioria absoluta dos seus membros; 

d) fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Defesa, 

Conservação e Desenvolvimento do Meio Ambiente do Município de Alfredo Chaves- 

FUMDEMAC, podendo requisitar informações ao Poder Executivo Municipal para 

esclarecimentos e representação ao Ministério Público quando constatadas 

irregularidades que possam configurar crime; 
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e) decidir em última instância sobre recursos administrativos negados ou 

indeferidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMAB; 

f) deliberar sobre propostas apresentadas pela SEMAB no que concerne 

às questões ambientais; 

g) propor e incentivar ações de caráter educativo para a formação da 

cidadania, visando à proteção, conservação, recuperação, preservação e melhoria 

do ambiente; 

h) aprovar e deliberar sobre seu regimento interno; 

i) apreciar, pronunciar e deliberar sobre aprovação de manifestação 

técnica proferida pela SEMAB em análise de EIA/RIMA. 

j) aprovar o plano de ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SEMAB e acompanhar suaexecução. 

III – de caráter normativo: 

a) aprovar, com base em estudos técnicos as normas, critérios, 

parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, bem como métodos para o 

uso dos recursos naturais do Município, observadas as legislações estadual e 

federal; 

b) aprovar os métodos e padrões de monitoramento ambiental, 

desenvolvidos e utilizados pelo Poder Público e pela iniciativa privada; 

c) apresentar sugestões para a formulação do Plano Diretor Municipal no 

que concerne às questões ambientais e ao patrimônio natural doMunicípio; 

d) propor a criação de Unidades de Conservação; 
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e) propor e incentivar ações de caráter educativo, para a formação da 

consciência pública, visando à proteção, conservação e melhoria do meioambiente; 

f) aprovar seu regimentointerno. 

Art. 118. O COMAC será constituído paritariamente por representantes de 

órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, num total de 06 (seis) 

conselheiros titulares, com igual número de suplentes, que juntos formarão o 

plenário. 

§ 1º O COMAC será presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

§ 2º O Presidente do COMAC exercerá seu direito de voto em casos de 

empate. 

§ 3º Os membros do COMAC e seus respectivos suplentes serão indicados 

pelas entidades que representam, e nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução, apresentada 

justificativa e sendo considerado serviço relevante para o Município. 

§ 4º A indicação a que se refere o §3º não se aplica ao Presidente que é 

considerado membro nato da COMAC, a teor do § 1º. 

Art. 119. O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAC terá aseguinte 

composição: 

I – três representantes do Poder Públicoe respectivos suplentes, sendo: 

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento; 
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c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura. 

II – 03 (três) representantes da sociedade civil organizada e respectivos 

suplentes, sendo: 

a) 01 (um) representante da Associação de Moradores e Produtores de 

São Bento de Urânia (AMOPROSBU); 

b) 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Agricultores e Agricultoras Familiares de Alfredo Chaves; 

c) 01 (um) representante do Movimento de Educação Promocional do 

Espírto Santo (MEPES) - Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves/ES. 

Art. 120.  Quórum mínimo das reuniões plenárias do COMAC será de 

maioria absoluta, ou seja, metade mais um de seus membros, para manifestações 

de caráter deliberativo e normativo. 

Parágrafo Único. Para as manifestações de caráter consultivo, o quórum 

mínimo das reuniões plenárias será de maioria simples, ou seja, metade mais um 

dos membros presentes. 

Art. 121. O COMAC poderá instituir, sempre que necessário, Câmaras 

Técnicas em diversas áreas, provisórias ou permanentes, cujos membros, 

conselheiros ou não, serão indicados em assembléia geral e designados por ato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal. 

§ 1º As Câmaras Técnicas referidas no parágrafo anterior terão por objetivo 

estudar, subsidiar e propor formas e medidas no sentido de harmonizar e integrar 

as normas, padrões, parâmetros, critérios e diretrizes para a utilização, exploração 

e defesa dos recursos e ecossistemas naturais do Município. 
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§2° O COMAC poderá recorrer a pessoas e entidades de notória 

especialização em temas de interesse do meio ambiente para obter subsídios em 

assuntos objeto de sua apreciação. 

Art. 122. O Presidente do COMAC, de ofício ou por indicação, dos membros 

das Câmaras Técnicas, poderá convidar dirigentes de órgãos públicos, pessoas 

físicas ou jurídicas, para esclarecimentos sobre a matéria em exame. 

Art. 123. Os atos do COMAC são de domínio público, aos quais devem ser 

submetidosà devida publicidade. 

Art. 124. A estrutura necessária ao funcionamento do COMAC será 

disponibilizada pelo Chefe do Poder Executivo e pela SEMAB. 

Art. 125. Os integrantes do COMAC serão nomeados por instrumento do 

Poder Executivo. 

Parágrafo Único. As demais normas de funcionamento do COMAC serão 

definidas por Decreto Regulamentar do Poder Executivo Municipal e pelo seu 

Regimento Interno. 

Art. 126. A função para membro do Conselho será gratuita, considerando o 

serviço de relevante interesse social. 

Art. 127. O membro do Conselho que perder a representatividade em face 

da entidade que representa será substituído, no prazo de trinta dias, observado o 

procedimentoregular; 

Art. 128. Será deliberada pelo plenário do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Alfredo Chavesa eventual exclusão do membro titular ou suplente que 

não comparecer, durante o exercício, a duas reuniões plenárias seguidas ou a três 

reuniões alternadas, sem justificativa. 
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CAPÍTULO III 

DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 

Art. 129. As Organizações Não Governamentais - ONGs são instituições da 

sociedade civil organizada que têm entre seus objetivos a atuação na área 

ambiental. 

Parágrafo Único. As ONGs referidas no caput deste artigo deverão ter 

inscrição junto aos órgãos competentes há pelo menos um ano, e desenvolver ou ter 

desenvolvido atividades no Município de Alfredo Chaves/ES. 

 

LIVRO II 

PARTE ESPECIAL 

CAPÍTULO I 

DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

Art. 130.  Os espaços territoriais especialmente protegidos, sujeitos a regime 

jurídico especial, são os definidos neste capítulo, cabendo ao Município sua 

delimitação, quando não definidos em lei. 

Art. 131. São espaços territoriais especialmente protegidos: 

I – as Áreas de Preservação Permanentes - APP’s; 

II – as Unidades de Conservação - UC’s; 

III – as áreas verdes especiais; 

IV – morros e montes; 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 100

 

79 
 

V – afloramentos rochosos; 

§ 1º A supressão ou alteração e utilização que comprometa a integridade 

dos atributos que justifiquem a proteção das áreas elencadas no artigo anterior 

serão objeto de ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando exigir sua 

recuperação pelo responsável. 

§ 2º Nas áreas sob o domínio do Estado ou da União a ação da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente se limitará à comunicação dos fatos constatados aos 

órgãos competentes e ao Ministério Público. 

Art. 132. Os espaços territoriais especialmente protegidos, para efeitos 

ambientais, serão classificados, sob regimes jurídicos específicos, conforme as 

áreas por eles abrangidas sejam: 

I – de domínio público do Município; 

II – de domínio privado, porém sob regime jurídico especial, tendo em vista a 

declaração das mesmas como de interesse para a implantação de unidades 

ambientais públicas; 

III – de domínio privado, sob regime jurídico especial, tendo em vista as 

limitações de organização territorial e de uso de ocupação do solo; e 

IV – de domínio privado, cuja vegetação de interesse ambiental, original ou a 

ser constituída, a critério da autoridade competente, seja gravada com cláusula de 

perpetuidade, mediante averbação no registro público. 

Art. 133. As áreas de domínio público mencionadas no Inciso I do Artigo 

anterior serão classificadas, para efeito de organização e administração das 

mesmas, conforme dispuser o regulamento, atendendo aos seguintes critérios: 
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I – proteção dos ecossistemas que somente poderão ser defendidos e 

manejados,sob pleno domínio de seus fatores naturais; 

II – desenvolvimento científico e técnico e atividades educacionais; 

III – manutenção de comunidades tradicionais; 

IV – desenvolvimento de atividades de lazer, cultura e agro ecoturismo; 

V – conservação de recursos genéticos; 

VI – conservação da diversidade ecológica e do equilíbrio do meio ambiente; 

VII – consecução do controle da erosão e assoreamento em áreas 

significativamente frágeis. 

Art. 134. O Poder Público Municipal, mediante decreto regulamentar e 

demais normas estabelecidas pelo COMAC, fixará os critérios de uso, ocupação e 

manejo das áreas referidas no Artigo anterior, sendo vedadas quaisquer ações ou 

atividades que comprometam ou possam vir a comprometer, direta ou indiretamente, 

os atributos e características inerentes a essas áreas. 

Art. 135. As áreas de domínio público definidas no artigo 133, poderão 

comportar a ocupação de comunidades tradicionais, respeitadas as condições 

jurídicas pertinentes, a critério da autoridade ambiental competente, desde que 

conforme o plano de manejo das referidas áreas e mantidas as características 

originais daquelas comunidades, cujos critérios de identificação, natureza e 

delimitação numérica serão definidos nesta Lei e no Plano Diretor Municipal, em 

áreas de zoneamento, e regulamentados através de ato do Executivo. 

Art. 136. O plano de manejo das áreas de domínio público definidas no 

Artigo 133, poderá contemplar atividades privadas somente mediante permissão ou 
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autorização, onerosa ou não, desde que estritamente indispensáveis aos objetivos 

definidos para essas áreas. 

Art. 137. O Município, através de seu órgão competente, administrador de 

áreas de domínio público para fins ambientais, poderá cobrar preços por sua 

utilização pública, quaisquer que sejam os fins a que se destinam, sendo o produto 

da arrecadação aplicado prioritariamente na área que o gerou. 

Art. 138. As áreas declaradas de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, objetivando a implantação de Unidades de Conservação ambiental, 

serão consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas 

permitidas atividades que degradem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, 

possam comprometer a integridade das condições ambientais que motivaram a 

expropriação. 

Art. 139. O Município, através de decreto regulamentar e das normas 

estabelecidas pelo COMAC, disciplinará as atividades, o uso e a ocupação do solo 

nas áreas referidas no artigo anterior. 

Art. 140. As áreas definidas no artigo 141 serão consideradas especiais, 

ficando sob o regime estabelecido no artigo anterior, enquanto não for declarado, 

pelo Município, interesse diverso daquele que motivou o ato expropriatório. 

Art. 141. As áreas de domínio privado incluídas nos espaços territoriais 

especialmente protegidos, sem necessidade de transferência ao domínio público, 

ficarão sob regime jurídico especial disciplinador das atividades, empreendimentos, 

processos, uso e ocupação do solo, objetivando, conforme a figura territorial de 

proteção ambiental declarada, a defesa e desenvolvimento do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 
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Parágrafo Único. A declaração dos espaços territoriais especialmente 

protegidos implicará, conforme o caso e nos termos do regulamento: 

I – na disciplina especial para as atividades de utilização e exploração 

racional de recursos naturais; 

II – na fixação dos critérios destinados a identificá-los como necessários 

para a proteção de entornos das áreas públicas de conservação ambiental, bem 

como das que mereçam proteção especial; 

III – na proteção das cavidades naturais subterrâneas, dos sítios 

arqueológicos, históricos e outros de interesse cultural, bem como dos seus entornos 

de proteção; 

IV – na proteção dos ecossistemas que não envolvam a necessidade de 

controle total dos fatores naturais; 

V – na declaração de regimes especiais para a definição de índices 

ambientais, de qualquer natureza, a serem observados pelo Poder Público e pelos 

particulares; 

VI – no estabelecimento das normas, critérios, parâmetros e padrões 

conforme planejamento e zoneamento ambientais; 

VII – na declaração automática da desconformidade de todas as atividades, 

empreendimentos, processos e obras que forem incompatíveis com os objetivos 

ambientais inerentes ao espaço territorial protegido em que se incluam. 

Art. 142. O Município adotará, mediante os meios apropriados e de acordo 

com a legislação vigente, para os fins do Inciso IV e parágrafo único do artigo 36, 

formas de incentivo e estímulos para promover a constituição voluntária de áreas 
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protegidas de domínio privado, concedendo preferências e vantagens aos 

respectivos proprietários na manutenção das mesmas, nos termos do regulamento. 

SEÇÃO I 

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Art. 143.  São áreas de preservação permanente: 

I – os lagos, alagados, rios, os remanescentes da mata atlântica, inclusive 

áreas em estágio médio e avançado de regeneração; 

II – a cobertura florestal que dá proteção ou contribui, para a estabilidade 

das encostas sujeitas a erosão e ao deslizamento; 

III – as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das 

águas superficiais alagados e áreas sujeitas a alagamentos; 

IV – as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou 

insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas que servem de 

pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias; 

V – as áreas ao longo de rios, formações de valor paisagístico e a vegetação 

rupestre de significativa importância ecológica; 

VI – as cachoeiras de pequeno, médio e grande porte; 

VII – outras áreas declaradas por lei. 

Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente incentivará a 

conservação das áreas com remanescentes de mata atlântica das propriedades 

rurais, especialmente as nascentes, margens de córregos, rios, encostas, topo de 
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morro e reservas legais, bem como a sua recuperação com espécies nativas, 

podendo fornecer, gratuitamente, as mudas necessárias. 

Art. 144. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas 

na Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, é lícito ao Município, 

aprovar: 

I – a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 

sucessoras em florestas públicas municipais e Unidades de Conservação instituídas 

pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APA’s); 

II – a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 

sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo 

Município. 

Art. 145. O órgão ambiental municipal competente poderá permitir a 

intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente, 

devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo 

autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos em normas federais, 

estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor Municipal, 

Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de 

Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 

I – Utilidade pública: 

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 

b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos 

de transporte, saneamento e energia; 

c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, 

outorgadas pela autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho; 
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d) a implantação de áreas verdes públicas em área urbana; 

e) pesquisas arqueológicas; 

f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e 

condução de água e de efluentes tratados, observado a legislação federal e estadual 

pertinentes. 

II – Interesse social: 

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação 

nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 

erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, de acordo 

com o estabelecido pelo órgão ambiental competente; 

b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na 

pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura 

vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da 

área; 

c) a regularização fundiária sustentável de área urbana; 

d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, 

outorgadas pela autoridade competente; 

III – Intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto 

ambiental, observada a legislação em vigor: 

Parágrafo Único. As atividades consideradas de utilidade pública e interesse 

socialcom impacto local poderão ser normatizadas, com base nas resoluções dos 

CONDEMAS. 
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Art. 146. A intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente somente poderá ser autorizada, observada as legislações federais e 

estaduais pertinentes, quando o requerente, entre outras exigências, comprovar: 

I – a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, 

atividades ou projetos propostos; 

II – atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água; 

III – averbação da área de reserva legal; 

IV – a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, 

erosão ou movimentos acidentais de massa rochosa. 

Parágrafo Único. O órgão ambiental competente indicará previamente a 

emissão da autorização para a supressão de vegetação em área de preservação 

permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas 

pelo empreendedor. 

SEÇÃO II 

DA RESERVA LEGAL 

Art. 147. Reserva legal é a área de no mínimo 20% (vinte por cento), 

localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de 

preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 

conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

§ 1º A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas 

ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e 

critérios técnicos e científicos legalmente estabelecidos. 
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§ 2º Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva 

legal em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os 

plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies 

exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas e 

áreas de preservação permanente, segundo Código Florestal Federal. 

SEÇÃO III 

DAS ÁREAS MUNICIPAIS DE INTERESSE AMBIENTAL E CULTURAL 

Art. 148. São Áreas de Interesse Ambiental e Cultural aquelas localizadas no 

território do Município de Alfredo Chaves com características naturais e culturais 

diferenciadas, que estruturam a paisagem ou constituem ecossistemas importantes, 

atribuindo-lhes identidades com repercussão de nível macro no Município. 

SEÇÃO IV 

DAS ÁREAS VERDES ESPECIAIS 

Art. 149. As Áreas Verdes Especiais são espaços territoriais urbanos e rurais 

do Município que apresentam cobertura vegetal arbóreo-arbustiva florestada ou 

fragmentos florestais nativos de domínio público ou particular, com objetivos de 

melhoria da paisagem, recreação e turismo para fins educativos, abrigo da fauna, 

bem como para a melhoria da qualidade de vida. 

Art. 150. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente definirá e o COMAC 

aprovará que áreas verdes especiais e de domínio particular deverão ser integradas 

aos espaços territoriais especialmente protegidos do Município de Alfredo Chaves. 

Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal adotará as medidas 

necessárias para regularizar a posse dessas áreas, conforme dispuser legislação 

pertinente. 
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Art. 151. O Município de Alfredo Chaves não pode alienar, dar em comodato 

ou doar a particulares ou a entes públicos as áreas verdes especiais, respeitadas as 

disposições da Lei de Parcelamento do Solo. 

Art. 152. As áreas verdes e praças não podem sofrer alterações que 

descaracterizem suas finalidades principais que visem ao lazer e a saúde da 

população. 

Art. 153. A poda de árvores existentes nas áreas verdes deverá ser 

realizada com base em fundamentação técnica e de forma que não comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. 

Art. 154. O Poder Público Municipal poderá, por meio de instrumento legal, 

instituir proteção especial para conservação de determinada(s) árvore(s), por motivo 

de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-sementes, a ela 

concedendo "declaração de imune de corte". 

SEÇÃO V 

DAS LAGOAS E DAS NASCENTES 

Art. 155. As nascentes e cursos d'água são espaços territoriais 

especialmente protegidos pelo Poder Público Municipal, observando-se: 

I – quanto às lagoas: 

a) o parcelamento do solo nas áreas de drenagem do entorno das lagoas, 

só será permitido se no processo de licenciamento ambiental, após análise de 

estudo ambiental, ficar comprovado que não serão lançados efluentes e resíduos de 

qualquer natureza, bem como a implantação de atividades que possam provocar 

poluição de suas águas ou o seu assoreamento, preservando uma faixa mínima de 

recuo de sua lâmina d’água, que será medida a partir do seu nível mais alto, 
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alcançado em períodos de maiores precipitações, cuja distância a ser definida após 

análise dos estudos, com parecer técnico da SEMAB e aprovação do COMAC, 

obedecendo-se as normas estadual e federal. 

b) caso seja considerado de relevante interesse ambiental a sua 

preservação, o Poder Público poderá desapropriar para criar uma unidade de 

conservação. 

II – quanto às nascentes: 

a) cadastrar as nascentes existentes no Município; 

b) monitorar a qualidade de suas águas; 

c) coibir a emissão de efluentes e resíduos de qualquer natureza, bem como 

a realização de atividades que possam provocar a poluição de suas águas; 

d) estimular a recuperação da vegetação natural na área de recarga de 

nascentes; 

e) promover a reabilitação sanitária e ambiental da área no entorno das 

nascentes. 

f) incluir a faixa de proteção das nascentes conforme legislação federal. 

SEÇÃO VI 

DOS MORROS E AFLORAMENTOS ROCHOSOS 

Art. 156. Os morros e afloramentos rochosos são áreas que compõem as 

zonas de proteção ambiental ou paisagística, definidas pelo zoneamento ambiental. 
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SEÇÃO VII 

DOS LAGOS, ALAGADOS E RIOS 

Art. 157. Os lagos, alagados (brejos)e rios no Município de Alfredo Chaves 

são áreas de proteção ambiental e paisagística. 

SEÇÃO VIII 
DA FLORA 

Art. 158.  A Flora nativa no território do Município de Alfredo Chaves e as 

demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade ambiental, são bens de 

interesse comum a todos os habitantes do Município, exercendo- se o direito de 

propriedade com as limitações que a legislação em geral e, especialmente esta Lei, 

estabelecerem. 

Parágrafo Único. As ações ou omissões contrárias às disposições desta 

Lei, normas dela decorrentes e demais legislações vigentes, são consideradas 

degradação ambiental ou uso nocivo da propriedade. 

Art. 159. Consideram-se Áreas de Preservação Permanentes, pelo só efeito 

desta Lei, as áreas ou a vegetação situadas: 

I – ao longo dos rios ou de qualquer curso d’águanatural; 

II – ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais eartificiais, 

esses desde que não decorram de barramentos; 

III – nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos 

d’água, seja qual for suasituação topográfica; 

IV –  nos topos de morros, montes emontanhas; 
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V – nas encostas ou partesdestas; 

VI – nas ravinas em toda a sua extensão;  

VII – nas cavidades naturais subterrâneas;  

VIII – nas bordas de tabuleiros ouchapadas. 

Art. 160. Consideram-se, ainda, Áreas de Preservação Permanentes, 

quando assim declaradas por ato do Poder Público, a vegetação e as áreas 

destinadas a: 

I – atenuar a erosão das terras; 

II – formar faixas de proteção ao longo de rodovias, ferrovias edutos; 

III – proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, histórico 

e cultural e deimportância ecológica; 

IV – asilar exemplares da fauna e flora ameaçados de extinção, bem 

como aquelas que servem como local de pouso ou reprodução demigratórios; 

V – assegurar condições de bem-estarpúblico; 

VI – proteger paisagensnotáveis. 

Art. 161. As áreas de preservação permanente somente poderão ser 

utilizadas, mediante licença especial, no caso de obras públicas ou de interesse 

social comprovado, bem como, para as atividades consideradas imprescindíveis e 

sem alternativas economicamente viável e plenamente caracterizadas, a critério do 

órgão municipal competente, podendo ser, neste último caso, exigida a modificação 

da atividade, conforme as condições técnicas o permitam. 
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Parágrafo Único.  Para o efeito do disposto neste artigo, serão exigidas, nos 

termos e critérios estabelecidos por decorrência desta Lei, a apreciação e 

aprovação do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório. 

§ 1º  O Município, através de seus órgãos competentes, poderá, nos termos 

do regulamento e conforme disponibilidade, entregar ao interessado na 

recomposição ou manutenção de reserva legal, mudas e/ou sementes de espécies 

nativas necessárias à referida recomposição ou manutenção. 

Art. 162. A exploração da vegetação nativa primitiva ou em estágios médios 

e avançados de regeneração, fora das áreas de preservação permanente, somente 

será permitida sob regime de manejo sustentado, a critério e nos termos da 

legislação e do órgão competente. 

§ 1° A supressão da vegetação nas áreas referidas no “caput” só será 

permitida para obras públicas ou de interesse social comprovado, mediante a 

apresentação e aprovação de estudos de impacto ambiental. 

§ 2° A supressão da vegetação nas áreas referidas no “caput” poderá 

também ser feita se a mesma tiver sido implantada para fins econômicos, desde 

que previamente licenciada. 

Art. 163. Nas áreas com vegetação nativa em estágios iniciais de 

regeneração é permitido o corte raso, nas condições previstas no artigo seguinte. 

Art. 164. A supressão de vegetação nativa em estágio inicial de 

regeneração, bem como o manejo auto-sustentado da que estiver em estágio 

médio ou avançado de regeneração, dependerão de prévia licença e da 

demarcação e declaração de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área de cada 

propriedade ou posse, como reserva legal, a critério do órgão competente. 
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§ 1° A Reserva Legal deverá ser averbada à margem da inscrição da 

matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração 

de sua destinação, nos casos de transmissão a qualquer título, de 

desmembramento ou divisão da área. 

§ 2°  Para o cômputo da reserva legal, poderão estar inseridas áreas de 

preservação permanente, a critério da autoridade competente, desde que a 

cobertura vegetal dessas áreas seja nativa. 

§ 3° Quando existente o zoneamento ambiental, tanto os limites 

percentuais da reserva legal, quanto as dimensões das áreas de preservação 

permanente previstas em regulamento, poderão ser revistos e adaptados. 

§ 4° Nas propriedades onde não exista vegetação nativa em quantidade 

suficiente para compor o mínimo da reserva legal, o proprietário deverá recompor 

as áreas de preservação permanente com vegetação nativa, e o restante poderá 

ser composto com vegetação florestal de ciclo longo. 

§ 5° A recomposição mencionada no parágrafo anterior deverá ser 

realizada no ritmo de, no mínimo, 1/20 (um vinte avos) da área por ano, iniciando-

se, obrigatoriamente, nas áreas consideradas de preservação permanente, quando 

for o caso. 

§ 6°  Nas áreas de Reserva Legal, o manejo das florestas implantadas, fora 

das áreas de preservação permanente, não poderá ser feito a corte raso e deverá 

ser compatível com a sua preservação, nos termos da licença ambiental 

correspondente. 

Art. 165. Os projetos de parcelamento do solo urbano deverão ser 

submetidos à SEMAB para o exame das áreas de preservação permanente e de 

outras áreas de interesse especial, do ponto de vista de sua compatibilidade com o 
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interesse local, bem como para análise sob os aspectos da poluiçãoambiental. 

Art. 166. Qualquer exemplar ou pequenos conjuntos da flora poderão ser 

declarados imunes de cortes ou supressão, mediante ato do órgão competente, por 

motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta-semente. 

Art. 167. A flora nativa de propriedade particular, contígua às áreas de 

preservação permanente, de Reserva Legal, Unidade de Conservação e outras 

sujeitas a regime especial, fica subordinada às disposições que vigorarem para 

estas, enquanto não demarcadas. 

Art. 168. As florestas existentes e aquelas a serem plantadas deverão estar 

dentro de normas que garantam a proteção contra incêndios, assegurada sua 

aplicação por meios e instrumentos conforme dispuser a legislação vigente. 

Parágrafo Único. As eventuais exceções serão objeto de análise e possível 

liberação pela SEMAB, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente e demais 

órgãos competentes. 

Art. 169. A fiscalização do cumprimento das normas e medidas diretivas 

relativas à exploração e utilização de recursos naturais será exercida pelos corpos 

de fiscalização dos órgãos federais, estaduais e municipais. 

SEÇÃO IX 

DA FAUNA SILVESTRE 

Art. 170. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase de seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna 

silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedade do 

Poder Público, sendo proibida a sua utilização, perseguição, mutilação, destruição, 

caça ou apanha. 
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§1° Será permitida a instalação de criadouros mediante autorização dos 

órgãos competentes. 

§2° Para a instalação e manutenção de criadouros será permitido, 

conforme dispõe a legislação vigente, a apanha de animais da fauna silvestre, 

dentro de rigoroso controle e segundo critérios técnicos e científicos estabelecidos 

pelo órgãocompetente. 

§3° As pessoas físicas ou jurídicas que estiverem autorizados a instalar 

criadouros são obrigadas a apresentar declaração de estoques e prova de 

procedência dos produtos, sempre que exigidas pela autoridade competente. 

§4° Pelo não cumprimento do disposto no parágrafo anterior, além das 

penalidades previstas nesta e demais leis vigentes, sujeitar-se-á o responsável à 

perda da autorização. 

Art. 171. O perecimento de animais da fauna silvestre pelo uso direto ou 

indireto de agrotóxicos ou qualquer outra substância química será considerado ato 

degradador da vida silvestre, obrigando-se seu responsável a promover todas as 

medidas para a eliminação imediata dos efeitos nocivos correspondentes, às suas 

expensas, sem prejuízo das demais cominações penais cabíveis. 

Art. 172. Fica proibido o comércio, sob quaisquer formas, de espécimes da 

fauna silvestre e de produtos e objetos oriundos da sua caça, perseguição, 

mutilação, destruição ou apanha. 

Parágrafo Único. Excetuam-se os espécimes e produtos provenientes de 

criadouros devidamente legalizados. 

Art. 173. Fica vedada qualquer forma de divulgação e propaganda que 

estimule ou sugira a prática do ato de caça. 
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Art. 174. Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a instituições 

científicas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indicados, e conforme critérios 

técnicos e científicos, autorização especial para a coleta de material zoológico 

destinado a fins científicos, em quaisquer épocas. 

§ 1° Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente credenciados 

pelo País de origem, deverá, primeiramente, o pedido de autorização ser aprovado 

e encaminhado ao órgão estadual competente, por intermédio de instituição 

científica oficial do País, observada a legislação federalpertinente. 

§ 2° As autorizações referidas neste artigo não poderão ser utilizadas para 

fins comerciais ou esportivos. 

Art. 175. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deverá manter cadastro 

das pessoas físicas ou jurídicas que negociem, na forma desta e de outras leis 

vigentes, animais silvestres e seus produtos. 

Art. 176. Os zoológicos deverão ser licenciados pelo órgão competente, 

conforme dispuser a legislação pertinente. 

Art. 177. A posse de animais da fauna silvestre nacional, domesticados, 

deve ser devidamente comprovada, quanto à suaorigem. 

§ 1° Os animais considerados ameaçados de extinção, nos termos do 

regulamento, serão apreendidos pela autoridade competente e encaminhados às 

entidades que possam mantê-los adequadamente, visando a reprodução e 

reintrodução da espécie no seu “habitat”original. 

Art.178. As pessoas físicas ou jurídicas que mantém animais da fauna 

silvestre em cativeiro, sem comprovar a procedência, terão os animais apreendidos, 

sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 
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Art. 179. Compete ao órgão ambiental atuante no Município nas questões 

da fauna silvestre a elaboração e atualização do cadastro das espécies da fauna 

silvestre existente e, principalmente, as que estão em extinção. 

SEÇÃO X 

DO USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO 

Art. 180. A utilização do solo, para quaisquer fins, far-se-á através da 

adoção de técnicas, processos e métodos que visem sua recuperação, 

conservação e melhoria, observadas as características geo-físico-morfológicas, 

ambientais e sua função sócio-econômica. 

§ 1° O poder público, através dos órgãos ambientais competentes, e 

conforme regulamento, estabelecerá normas, critérios, parâmetros e padrões de 

utilização do solo, cuja inobservância caracterizará degradação ambiental, 

sujeitando os infratores às penalidades previstas nesta Lei e seu regulamento, bem 

como à exigência da adoção de todas as medidas necessárias à recuperação da 

áreadegradada. 

§ 2° A utilização do solo compreenderá sua manipulação mecânica, 

tratamento químico, cultivo, parcelamento e ocupação. 

§ 3° A adoção de técnicas, processos e métodos referidos no “caput” 

deverá ser planejada e exigida independentemente de divisas ou limites das 

propriedades, tendo em vista o interesse ambiental. 

Art. 181.  A utilização do solo, para quaisquer fins, deverá, obrigatoriamente, 

atender as seguintes disposições: 

I – aproveitamento adequado e conservação das águas em todas as 

suasformas; 
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II –controle da erosão em todas as suasformas; 

III –adoção de medidas para evitar processos dedesertificação; 

IV – procedimentos para evitar assoreamento de cursos d’água e bacias 

deacumulação; 

V – procedimentos para evitar a prática de queimadas, tolerando-as, 

somente, quando amparadas por normaespecífica; 

VI – medidas para impedir o desmatamento das áreas impróprias para 

exploração agro-silvo-pastoril, e promover o possível plantio de vegetação 

permanente nessas áreas, caso estejamdegradadas; 

VII – procedimentos para recuperar, manter e melhorar as características 

físicas, químicas e biológicas do soloagrícola; 

VIII – adequação aos princípios conservacionistas da locação, construção e 

manutenção de barragens, estradas, carreadores, caminhos, canais de irrigação, 

tanques artificiais e prados escoadouros; 

IX – caracterização da utilização, exploração e parcelamento do solo, 

observando todas as exigências e medidas do Poder Público para a preservação e 

melhoria do meioambiente. 

Parágrafo Único. O parcelamento do solo para fins urbanos considerará, 

necessariamente, as condições e exigências relacionadas com a natureza da 

ocupação urbana, caracterizando o número e dimensão dos lotes de forma a 

manter o equilíbrio de sua utilização com o potencial da infra-estrutura a ser 

instalada, das bases de sustentação ambiental, especialmente no que diz respeito 

às condições de saneamento básico e do escoamento das águas pluviais, tendo 

como diretrizes a Lei do Plano Diretor Municipal. 
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Art. 182. Compete a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através de 

seus órgãos executivos, em consonância com o Conselho Municipal do Plano 

Diretor Municipal: 

I – elaborar e implantar a política do uso racional do solo agrícola e 

urbano, considerando sua natureza, singularidade e características, bem como a 

dinâmica sócio-econômica regional elocal; 

II – disciplinar, controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, 

transporte, comercialização, utilização e destino final de quaisquer produtos 

químicos, físicos ou biológicos, bem como seus resíduos e embalagens, que 

prejudiquem o equilíbrio ecológico do solo, ou interfiram na qualidade natural 

daágua; 

III – controlar e fiscalizar a utilização do solo para fins urbanos, no que diz 

respeito ao parcelamento e usos compatíveis com as exigências do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, particularmente nos espaços territoriais especialmente 

protegidos e áreas de interesseespecial; 

IV – estabelecer medidas diretivas para proteção do solo e subsolo, visando 

adequar a utilização e distribuição de lotes destinados ao uso agro-silvo-pastoris, 

especialmente em planos de assentamento ou similares; 

V – exigir planos técnicos de conservação do solo e água, em programas 

de desenvolvimento rural, de iniciativa governamental ouprivada; 

VI – determinar, em conjunto com outros poderes públicos, em função das 

peculiaridades locais, o emprego de normas conservacionistas especiais que 

atendam condições excepcionais de manejo do solo e da água, incluindo-se neste 

caso os problemas relacionados com a erosão em áreas urbanas esuburbanas; 
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VII – declarar áreas em processo de desertificação, determinando medidas 

adequadas para sua recuperação e limitações deuso; 

VIII – exigir a recuperação de áreas degradadas, sob inteira 

responsabilidade técnica e financeira de seu proprietário ou posseiro, cobrando-se 

destes os custos dos serviços executados quando realizados pelo Município, em 

razão da eventual emergência de sua ação. 

Art. 183. As águas de escorrimento só poderão ser conduzidas aos 

escoadouros naturais, de forma adequada, sem prejudicar benfeitorias, solo, 

qualidade da água e demais recursos naturais. 

§ 1° Todas as propriedades agrícolas, públicas ou privadas, ficam 

obrigadas a receber as águas de escoamento das estradas, desde que 

tecnicamente conduzidas e em corpos receptores tecnicamente e topograficamente 

dimensionados e ambientalmentecompatibilizados. 

§ 2° Não haverá indenização da área ocupada pelos canais de escoamento. 

Art. 184. A produção, distribuição, comercialização, utilização e destino final 

de produtos agrotóxicos e outros biocidas, bem como de seus resíduos e 

embalagens, obedecerão a legislação federal e estadual pertinentes, cabendo a 

SEMAB, seu controle, fiscalização e , quando necessário, as cominações penais 

cabíveis. 

SEÇÃO XI 

DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Art. 185. A preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas do 

Município de Alfredo Chaves reger-se-á pelas disposições desta Lei, de seu 

regulamento e demais legislações pertinentes. 
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Parágrafo Único. Para os efeitos desta Lei, são consideradas subterrâneas 

as águas que ocorram natural ou artificialmente no subsolo, de forma suscetível de 

extração e utilização pelo homem. 

Art. 186.  Nos regulamentos e normas decorrentes desta Lei, serão sempre 

levadas em conta a interconexão entre as águas subterrâneas e superficiais e as 

interações observadas no ciclohidrológico. 

Art. 187. As águas subterrâneas deverão ter programa permanente de 

preservação e conservação, visando ao seu melhor aproveitamento, conforme 

dispuser o regulamento. 

§ 1° A preservação e conservação dessas águas implicam em uso racional, 

aplicação de medidas contra a sua poluição e manutenção de seu equilíbrio físico, 

químico e biológico em relação aos demais recursos naturais. 

§ 2° Os órgãos competentes manterão serviços indispensáveis à avaliação 

dos recursos hídricos do subsolo, fiscalizarão sua exploração e adotarão medidas 

contra a contaminação dos aquíferos e deterioração das águas subterrâneas, bem 

como a instituição das respectivas áreas de proteção. 

Art. 188. Os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, provenientes de 

atividades agropecuárias, industriais, comerciais ou de qualquer outra natureza, só 

poderão ser conduzidos ou lançados de forma a não poluírem as águas 

subterrâneas. 

Parágrafo Único. A descarga de poluentes que possam degradar a 

qualidade da água subterrânea e o descumprimento das demais determinações 

desta Lei e regulamentos decorrentes sujeitará o infrator às penalidades previstas 

na legislação ambiental, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
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Art. 189. A implantação de áreas industriais e de grandes projetos de 

irrigação, colonização e outros que dependem da utilização de águas subterrâneas, 

deverão ser precedidos de estudos hidrogeológicos para a avaliação das reservas 

e do potencial dos recursos hídricos e para o correto dimensionamento do 

abastecimento, sujeitos à aprovação pelos órgãos competentes, na forma a ser 

estabelecida em regulamento. 

Parágrafo Único. As disposições do artigo anterior e seu parágrafo único 

deverão ser atendidas pelos estudos citados no “caput” deste artigo. 

SEÇÃO XII 

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL 

Art. 190. Considera-se poluição o lançamento ou a liberação no meio 

ambiente de toda e qualquer forma de matéria ou energia: 

I – em desacordo com os padrões de emissão estabelecidos; 

II – em desconformidade com as normas, critérios e parâmetros ou com 

exigências técnicas ou operacionais estabelecidas em decorrência desta Lei e 

demais legislaçõespertinentes; 

III – que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar 

desconformidade com os padrões de qualidade estabelecidos; 

IV – que, independentemente da conformidade com os incisos anteriores, 

causem efetiva ou potencialmente: 

a) prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar dapopulação; 

b) dano à fauna, à flora e aos recursos naturais;e 
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c) prejuízo às atividades sociais eeconômicas. 

Parágrafo Único. A poluição, conforme caracterizada neste artigo, é, para 

os efeitos desta Lei, considerada uma das formas de degradação ambiental, sendo 

esta entendida como alteração adversa das características do meio ambiente, 

podendo ser sonora, visual, mineral, aérea, hídrica, cultural e outras, conforme o 

aspecto pertinente. 

Art. 191. Sujeitam-se ao disposto nesta Lei todas as atividades, 

empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis ou imóveis, ou meios 

de transporte, que direta ou indiretamente causem ou possam causar poluição do 

meio ambiente. 

Art. 192. Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas de 

emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua 

continuidade, em casos de grave ou iminente risco para a saúde pública e ao 

meioambiente. 

Parágrafo Único. Durante o período crítico, poderão ser reduzidas ou 

impedidas quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela ocorrência. 

Art. 193. O órgão competente para exercer a fiscalização poderá exigir a 

apresentação de documentos, bem como quaisquer informações sobre o processo 

produtivo, matérias-primas, produtos, subprodutos e resíduos, e ainda a 

demonstração de sua quantidade, qualidade, natureza ecomposição. 

Parágrafo Único. O órgão de que trata este artigo terá o poder de polícia 

administrativa para exercer a fiscalização e impor as penalidades previstas nesta 

Lei e normas dela decorrentes. 

Art. 194. Ao órgão competente para exercer o controle da poluição 
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ambiental competirá, dentre outras previstas no regulamento desta Lei, as 

seguintes atribuições: 

I – estabelecer exigências técnicas e operacionais relativas a cada 

estabelecimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora;e 

II – quantificar as cargas poluidoras e fixar os limites das emissões por 

fonte, nos casos de vários e diferentes lançamentos ou emissões em um mesmo 

corpo receptor ou em uma mesmaregião. 

SEÇÃO XIII 

DO ASSENTAMENTO INDUSTRIAL E URBANO 

Art. 195. A localização e integração das atividades industriais, suas 

dimensões e respectivos processos produtivos, sujeitar-se-ão às diretrizes 

estabelecidas, mediante lei, de acordo com seus objetivos de desenvolvimento 

econômico e social, considerando os aspectos ambientais e atendendo ao melhor 

aproveitamento das condições naturais e urbanas e de organização espacial 

regional e local. 

§ 1° Obedecidas as diretrizes estabelecidas pelo Município, e respeitadas 

as normas relacionadas ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente urbano e 

natural, poderão ser criadas e regulamentadas zonas industriais, de acordo com as 

respectivas diretrizes de desenvolvimento municipal. 

§ 2° O Município, nos termos do regulamento, definirá padrões de uso e 

ocupação do solo, em áreas nas quais ficará vedada a localização de indústrias, 

com vistas à preservação de mananciais de águas superficiais e subterrâneas e à 

proteção de áreas especiais de interesse ambiental, em razão de suas 

características ecológicas, paisagísticas e culturais. 
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§ 3° A localização, implantação, operação, ampliação e alteração de 

atividades industriais dependerão de licença ambiental, nos termos do regulamento, 

observadas, quando for o caso, as desconformidades em face das condições 

ambientais especiais, particularmente as que resultarem da implantação de 

espaços territoriais especialmenteprotegidos. 

§ 4° O licenciamento de que trata o parágrafo anterior levará em conta as 

condições, critérios, padrões e parâmetros definidos no planejamento e 

zoneamento ambientais, considerando, dentre outros, as circunstâncias e aspectos 

envolvidos na situação ambiental da área, sua organização espacial, impactos 

significativos, limites de saturação, efluentes, capacidade dos recursos hídricos e 

disposição dos rejeitos industriais. 

Art. 196. Os assentamentos urbanos, mediante o parcelamento do solo e 

implantação de empreendimentos de caráter social, atenderão aos princípios e 

normas desta Lei e seu regulamento, observadas ainda as seguintes disposições: 

I – proteger, mediante índices urbanísticos apropriados, as áreas de 

mananciais destinadas ao abastecimento urbano, bem como de suas áreas de 

contribuiçãoimediata; 

II – impedir o lançamento de esgotos urbanos nos cursos d’água, sem 

prévio tratamento adequado que compatibilize seus efluentes com a classificação 

do curso d’águareceptor; 

III – prever a disposição final dos detritos sólidos urbanos, industriais, 

domésticos e hospitalares, através de métodos apropriados e de forma adequada a 

não comprometer a saúde pública e os mananciais de abastecimento urbano, 

superficiais ou subterrâneos, respeitando a natureza da ocupação e das atividades 

desenvolvidas no local dedeposição; 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 127

 

106 
 

IV – vedar a urbanização de áreas geologicamente instáveis, com 

acentuada declividade, ecologicamente frágeis, sujeitas a inundação, ou aterradas 

com material nocivo à saúde pública, sem que antes tenham sido objeto de manejo 

adequado aprovado pela autoridade ambiental competente, cujo resultado seja 

considerado perfeitamente tolerável à ocupação, observadas as proibições 

legaispertinentes. 

Parágrafo Único. Os assentamentos urbanos, nos termos deste artigo, 

serão objeto de licença ambiental, expedida previamente as licenças municipais 

pertinentes, nos termos do regulamento. 

CAPÍTULO II 

DOS ESTUDOS, IMPACTOS AMBIENTAIS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

SEÇÃO I  

DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Art. 197. Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetem: 

I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II – as atividades sociais e econômicas; 

III – a biota; 

IV – as condições estéticas de valor paisagístico, ecológico, turístico, 

histórico, cultural, arqueológico, e as condições sanitárias do meio ambiente; 

V – a qualidade e quantidade dos recursos naturais. 
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Art.198. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA,a serem submetidos à aprovação 

do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de 

atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

I – estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 

II – ferrovias; 

III – portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos; 

IV – aeroportos, conforme definidos pelo inciso I, artigo 48, do Decreto-Lei nº 

32, de 18.11.66; 

V – oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de 

esgotos sanitários; 

VI – linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV; 

VII – obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: 

barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, 

abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos 

d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII – extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

IX – extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de 

Mineração;  

X – aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos; 
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Xl – usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia 

primária, acima de 10MW; 

XII – complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, 

siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de 

recursos hídricos);  

XIII – distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI; 

XIV – exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 

100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais 

ou de importância do ponto de vista ambiental; 

XV – projetos urbanísticos, acima de 100ha ou em áreas consideradas de 

relevante interesse ambiental a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

dos órgãos estaduais competentes; 

XVI – qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior 

a dez toneladas por dia. 

Art. 199. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 

respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação do IBAMA, o licenciamento de 

atividades que, por Lei, seja de competência federal. 

SEÇÃO II 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Art. 200. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos à 

avaliação dos aspectos e impactos ambientais ou planos de controle ambiental 

relacionados à localização, instalação, operação, ampliação e regularização de uma 

atividade potencialmente poluidora, apresentados como subsídios para análise da 

licença requerida ou sua renovação, tais como: relatório ambiental, plano de controle 
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ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, 

plano de recuperação de área degradada, estudo preliminar de risco, bem como o 

relatório de auditoria ambiental, conforme as disposições da legislação federal e 

estadual vigente e das estabelecidas em decreto do Poder Executivo Municipal, 

quando houver. 

Art. 201. O Estudo de Impacto Ambiental, além de atender às legislações, 

em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

I – contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto; 

II – identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados 

nas fases de implantação e operação da atividade; 

III – definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 

afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em 

todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; 

IV – considerar os planos e programas governamentais, propostos e em 

implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade. 

Parágrafo Único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, 

quando couber ao Município, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente fixará as 

diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais 

da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise 

dos estudos. 

Art. 202. O Estudo de Impacto Ambiental desenvolverá, no mínimo, as 

seguintes atividades técnicas: 
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I – diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição 

e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 

caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando: 

a) o meio físico - O subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os 

recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o 

regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

c) o meio biológico e os ecossistemas naturais - A fauna e a flora, 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e 

econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; 

d) o meio sócio-econômico - O uso e ocupação do solo, os usos da água 

e a sócioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os 

recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. 

II – análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, 

através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos 

prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos 

(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, 

temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades 

cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

III – definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas 

os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a 

eficiência de cada uma delas. 
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IV – elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem 

considerados). 

Parágrafo Único. Ao determinar a execução do Estudo de Impacto Ambiental 

em situações que couber ao Município de Alfredo Chaves/ES, serão fornecidas as 

instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e 

características ambientais da área. 

Art. 203. O Estudo de Impacto Ambiental será realizado por equipe 

multidisciplinar habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do 

projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados. 

Art. 204. Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e 

custos referentes à realização do Estudo de Impacto Ambiental, tais como: coleta e 

aquisição dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, análises de 

laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e monitoramento dos 

impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 05 (cinco) cópias. 

Art. 205. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do 

Estudo de Impacto Ambiental e conterá, no mínimo: 

I – os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com 

as políticas setoriais, planos e programas governamentais; 

II – a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, 

especificando para cada um deles, nas fases de construção e operação a área de 

influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e 

técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os 

empregos diretos e indiretos a serem gerados; 
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III – a síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área 

de influência do projeto; 

IV – a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 

operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de 

tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios 

adotados para sua identificação, quantificação e interpretação; 

V – a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem 

como com a hipótese de sua não realização; 

VI – a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser 

evitados, e o grau de alteração esperado; 

VII – o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; 

VIII – ecomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e 

comentários de ordem geral). 

Parágrafo Único. O RIMA deverá ser apresentado de forma objetiva e 

adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem 

acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de 

comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e 

desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua 

implementação. 

Art. 206. O Município terá prazo, dentro das possibilidades, para se 

manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado. 
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Parágrafo único - O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu 

termo inicial na data do recebimento pelo órgão municipal competente e seu 

respectivo RIMA. 

Art. 207. Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrado pelo 

interessado, o RIMA será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à 

disposição dos interessados, nos centros de documentação da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente ou no órgão responsável pelo controle ambiental, 

§1º  Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação 

direta com o projeto, receberão cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação, 

§2º Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e 

apresentação do RIMA, o Município determinará o prazo para recebimento das 

manifestações a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, 

sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para 

informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA, 

§3° A caracterização da obra ou atividade como potencialmente causadora 

de significativa degradação ambiental, tendo como base o art. 193 desta Lei e terão 

os critérios definidos pela SEMAB, bem como fixados normativamente pelo 

COMAC, cuja aplicação deverá resultar em avaliação preliminar do órgão 

competente, mediante dados e informações exigidos do interessado, que 

determinará a necessidade ou não da elaboração doEIA/RIMA. 

§ 4° A definição dos critérios mencionados no parágrafo anterior deverá 

considerar as peculiaridades de cada obra ou atividade, levando em conta a 

natureza e a dimensão dos empreendimentos, o estágio em que se encontrem, 

caso já iniciados, bem como as circunstâncias relativas à organização territorial e 

as condições ambientais da localidade ou região em que deverão serimplantados. 
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SEÇÃO III 

DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Art. 208. As audiências públicas, como instrumento de participação popular 

no debate das questões ambientais, somente poderão ser realizadas para os 

empreendimentos cujos EIA/RIMA’s estejam em análise na Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente - SEMAB, ou para os empreendimentos existentes que causem ou 

possam causar significativo impacto ambiental, observados os termos e condições 

estabelecidos nesta Lei, ouvindo-se o COMAC. 

Art. 209. As audiências públicas serão convocadas pela SEMAB ou por 

deliberação do COMAC, cuja realização será garantida nos termos dos critérios 

fixados em regulamento, podendo ser solicitadas motivadamente por entidades 

organizadas da sociedade civil, por órgãos ou entidades do Poder Público Municipal, 

pelo Ministério Público Federal ou Estadual e pelo Poder Legislativo. 

CAPÍTULO IV 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 210. A educação ambiental é um componente essencial e permanente 

da educação municipal, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

Art. 211. A política municipal de educação ambiental será efetivada por meio 

de Plano Municipal de Educação Ambiental a ser instituído por instrumento legal, e 

que deverá se caracterizar por linhas de ação, estratégias, critérios, instrumentos e 

metodologias. 
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Art. 212. O Plano Municipal de Educação Ambiental conterá um conjunto de 

ações que envolva o indivíduo e a coletividade a construírem valores sociais, 

saberes, conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, hábitos, e costumes, 

voltados à conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Art. 213. São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I – o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

II – o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

III – o incentivo à participação comunitária, ativa, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

IV – o estímulo à cooperação entre as diversas áreas de planejamento do 

Município, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça 

social e sustentabilidade; 

V – o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos tradicionais e 

comunidades locais e de solidariedade internacional como fundamentos para o 

futuro da humanidade; 

VI – a garantia de democratização das informações ambientais; 

VII – o fomento e fortalecimento da integração da educação com a ciência, a 

tecnologia e a inovação na perspectiva da sustentabilidade; 
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SEÇÃO I 

DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

Art. 214. O Poder Público Municipal incentivará: 

I – a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em 

espaços nobres, de programas e campanhas educativas, e de informações acerca 

de temas relacionados ao meio ambiente; 

II – a ampla participação das escolas, das universidades e de organizações 

não governamentais na formulação e execução de programas e atividades 

vinculadas à educação ambiental não formal; 

III – a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de 

programas de educação ambiental em parceria com as escolas, as universidades e 

as organizações não governamentais; 

IV – a sensibilidade da sociedade para importância das unidades de 

conservação; 

V – o fortalecimento da educação ambiental nas áreas protegidas e em seu 

entorno, notadamente nas de proteção integral; 

VI – a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligada às 

unidades de conservação; 

VII – a sensibilização ambiental dos agricultores, bem como o fortalecimento 

da educação ambiental na zona rural para preservação, conservação, recuperação e 

manejo do território; 

VIII – o ecoturismo e a agroecologia; 
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IX – a criação das organizações sociais em redes, pólos e centros de 

educação ambiental e coletivos educadores, o fortalecimento dos já existentes, 

estimulando a comunicação e a colaboração entre estes, em níveis local, regional, 

estadual e interestadual, visando à descentralização da educação ambiental; 

X – o desenvolvimento de estudos, pesquisas, experimentações e projetos 

de intervenção. 

Art. 215. O Poder Público estimulará e incentivará ações, atividades, 

procedimentos e empreendimentos, de caráter público ou privado, que visem à 

proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente e a utilização auto- 

sustentada dos recursos ambientais, mediante, conforme o caso, a concessão de 

vantagens fiscais e creditícias, mecanismos e procedimentos compensatórios, 

apoio financeiro, técnico, científico e operacional, de acordo com o que dispuser 

oregulamento. 

§ 1°Na concessão de estímulos e incentivos, referidos neste artigo, o Poder 

Público dará prioridade às atividades de recuperação, proteção e manutenção de 

recursos ambientais, bem como às de educação e de pesquisa dedicadas ao 

desenvolvimento da consciência ecológica e de tecnologias para o manejo 

sustentado de espécies e ecossistemas. 

§2° O Poder Público, através de seus órgãos e entidades, somente 

concederá aos interessados os estímulos, incentivos e benefícios mencionados 

neste artigo, mediante comprovação da conformidade de suas atividades com as 

prescrições da legislação ambiental e efetivo atendimento das medidas que lhes 

forem exigidas. 

§3° Os estímulos, incentivos e demais benefícios concedidos nos termos 

deste artigo serão sustados ou extintos quando o beneficiário estiver descumprindo 

as exigências do Poder Público ou as disposições da legislação ambiental. 
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CAPÍTULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA, CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - FUMDEMAC 

Art. 216. Fica criado o Fundo Municipal de Defesa, Conservação e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente do Município de Alfredo Chaves - FUMDEMAC, 

vinculado à SEMAB, e por esta gerenciado, com o objetivo de financiar, conforme 

dispuser seu regulamento, planos, programas, projetos, pesquisas e atividades que 

visem o uso racional e sustentado de recursos naturais, bem como para auxiliar o 

controle, fiscalização, proteção, monitoramento, defesa, conservação e recuperação 

do meio ambiente do Município de Alfredo Chaves. 

Parágrafo Único. Fica vedada a sua utilização para o pagamento de pessoal 

da administração direta ou indireta, bem como para custeio de atividades específicas 

da política administrativa, devendo ser gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, sob a fiscalização do Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 217. São dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Defesa, 

Conservação e Desenvolvimento do Meio Ambiente - FUMDEMAC: 

I – o produto das multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente 

e das taxas sobre utilização dos recursos ambientais; 

II– transferências da União, do Estado e de suas respectivas autarquias, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações; 

III–recursos provenientes de acordos, convênios, contratos econsórcios; 
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IV – receitas resultantes de doações, legados, contribuições em dinheiro, 

valores, bens móveis e imóveis que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas 

ou de organismos públicos e privados, nacionais e internacionais; 

V – dotações e créditos adicionais que lhe foremdestinados; 

VI – rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como 

remuneração decorrente de suas aplicação financeiras; 

VII – recursos provenientes de parte da cobrança efetuada pela utilização 

eventual ou continuada de unidades de conservação do Município; 

VIII–recursos provenientes da compensação ambiental devida em razão da 

implantação de atividade ou empreendimento de significativo impacto ambiental. 

Art. 218.  O Poder Executivo estabelecerá o regulamento do FUMDEMAC, 

ouvindo o COMAC, compreendendo os procedimentos necessários ao controle e 

fiscalização interna e externa da aplicação de seus recursos, devendo conter a 

destinação das aplicações, bem como as formas de recebimento. 

§1° Os recursos recebidos pelo FUMDEMAC deverão ser detalhadamente 

descriminados, para que não haja divergência nos relatórios, na prestação de 

contas e nas aplicações financeiras. 

CAPÍTULO IV 

DA AUDITORIA AMBIENTAL 

Art. 219.  A SEMAB poderá requisitar a realização periódica de auditorias 

nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das 

instalações e atividades de significativo potencial poluidor e degradador, incluindo a 

avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e 
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biológica dos recursos naturais, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e da 

população afetada. 

Parágrafo Único. O custo da auditoria, quando se tratar de empreendimento 

particular, será arcado pelo empreendedor. 

Art. 220.  A auditoria ambiental municipal tem como objetivo: 

I – identificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação 

ambiental provocados por atividades de pessoas físicas ou jurídicas; 

II – analisar as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e 

proteger a saúde humana; 

III – capacitar os responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, 

rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente e da saúde dos 

trabalhadores; 

IV – verificar o encaminhamento que está sendo dado às diretrizes e aos 

padrões da empresa ou entidade, objetivando preservar o meio ambiente e a vida; 

V – propor soluções que permitam minimizar a probabilidade de exposição 

dos operadores e do público a riscos que possam afetar direta ou indiretamente sua 

saúde ou segurança; 

VI – verificar o cumprimento da legislação ambiental nas atividades ou 

empreendimento auditados. 

Art. 221. Tratando-se de atividades sujeitas à auditoria ambiental no âmbito 

federal ou estadual poderá a SEMAB dispensar a realização de auditoria ambiental 

municipal. 
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Parágrafo Único.  Ante a constatação de indícios de irregularidades graves 

nas atividades sujeitas à auditoria ambiental municipal periódica, a qualquer tempo 

se poderá exigir a realização de auditoria ambiental ocasional. 

Art. 222. A definição das atividades sujeitas à auditoria ambiental municipal, 

sua frequência, método e demais regulamentações serão estabelecidas em 

instrumento legal do Executivo Municipal, observada a legislação federal e estadual. 

 

CAPITULO V 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS ATIVIDADES POLUIDORAS E 
DEGRADADORAS 

SEÇÃO I 

DASMULTAS 

Art. 223. Causar poluição de qualquer natureza, em níveis que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, remoção de pessoas ou animais, ou 

que provoquem a mortandade de animais de qualquer espécie, microorganismos, 

fungos, plantas silvestres ou cultivadas, bem como a destruição significativa da 

flora, ou ainda, tornem uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação 

humana: 

I – multa simples do Grupo IX no caso de poluição que provoque a 

mortandade de plantas silvestres ou cultivadas, bem como a destruição significativa 

da flora, por hectare ou fração da áreaatingida. 

II – multa simples do Grupo XVIII no caso de poluição que torne uma área 

urbana ou rural imprópria para ocupação humana; 

III – multa simples do Grupo XVI no caso de poluição que provoque a 
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mortandade deanimais; 

IV – multa simples do Grupo XVII no caso de poluição que resulte na 

necessidade de remoção temporária da populaçãohumana. 

V – multa simples do Grupo XIX no caso de poluição que resulte em dano à 

saúdehumana. 

VI – multa simples do Grupo XX no caso de poluição que resulte em 

mortehumana. 

Art. 224. Emitir ou despejar resíduos sólidos, líquidos e gasosos causadores 

de degradação ambiental, em desacordo com as normas ou licença ambiental: 

I – multa simples do Grupo VI, para pessoa física, apreensão dos 

produtos, dos instrumentos, dos equipamentos, dos veículos, e suspensão das 

atividades; 

II – multa simples do Grupo VIII, para pessoa jurídica, apreensão dos 

produtos, dos instrumentos, dos equipamentos, dos veículos, e suspensão das 

atividades. 

Art. 225. Construir, instalar ou reformar, no território municipal, 

estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença 

ambiental, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: 

I – multa simples do Grupo V, no caso de pessoa física; 

II – multa simples do Grupo VII para micro e pequenas empresas, de acordo 

com o potencialpoluidor; 

III – multa simples do Grupo X para as demais empresas. 
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Parágrafo Único. Além das sanções estabelecidas neste Artigo, o infrator 

fica sujeito à apreensão dos instrumentos, equipamentos, veículos, embargo ou 

suspensão das atividades. 

Art. 226. Fazer funcionar ou ampliar, no território municipal, 

estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença 

ambiental, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes: 

I – multa simples do Grupo VI no caso de pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo VII para micro e pequenas empresas, de acordo 

com o potencialpoluidor; 

III – multa simples do Grupo VIII para as demaisempresas. 

Parágrafo Único. Além das sanções estabelecidas neste Artigo, o infrator 

fica sujeito à apreensão dos instrumentos, equipamentos, veículos, embargo ou 

suspensão das atividades. 

Art. 227. Despejar esgoto doméstico sem tratamento, no solo, curso d'água 

ou na rede pluvial do Município: 

I – multa simples do Grupo I a V no caso de pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo VI a VII para micro e pequenas empresas, de 

acordo com o porte e o potencial poluidor; 

III – Grupo VIII para as demaisempresas. 
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SEÇÃO II 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA OS RECURSOS 
HÍDRICOS 

Art. 228. Instalar represas ou obras que impliquem na alteração de regime 

dos cursos d'água, sem licença ambiental ou em desacordo com a obtida: 

I – multa simples do Grupo V no caso de pessoa física; 

II – multa simples do Grupo VII a VIII para micro e pequenas empresas, de 

acordo com o porte e o potencial poluidor; 

III – multa simples do Grupo X para as demaisempresas. 

Parágrafo Único – Além das sanções estabelecidas neste artigo, o infrator 

fica sujeito à apreensão dos instrumentos, equipamentos, veículos, embargo ou 

suspensão das atividades. 

Art. 229.  Instalação e funcionamento de irrigação em propriedades rurais 

do Município sem licenciamento ou sem outorga: 

I – multa simples do Grupo I a V no caso de pessoa física ou pequeno 

produtor, assim entendido, o proprietário de área com até 50 ha 

(cinquenta)hectares; 

II – multa simples do Grupo VII a VIII no caso de médio produtor, assim 

entendido o proprietário de área de 50 a 100 ha (cinqüenta a cem hectares) ou 

micro e pequena empresa, de acordo com o porte e o potencial poluidor; 

III – multa simples do Grupo IX para proprietários de área superior a 100 ha 

(cem hectares) e, para as demais empresas. 
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Art. 230. Utilização de recurso hídrico, por atividade licenciada, acima da 

vazão permitida. 

I – multa simples do Grupo IV. 

Parágrafo Único. A multa será aplicada em dobro caso haja prejuízo para os 

demais usuários do recurso. 

Art. 231. Diluição de efluente sem licenciamento ou autorização, em curso 

d'água: 

I – multa simples do Grupo VII, desde que não tenha ocorrido interrupção do 

abastecimento público ou dano à saúde humana. 

SEÇÃO III 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A QUALIDADE DO 
AR E EMISSÃO DE RUÍDOS 

Art. 232. Emitir poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos na 

legislação ambiental em vigor, bem como substâncias sólidas, na forma de 

partículas, e químicas, na forma gasosa, que provoquem a retirada, ainda que 

momentânea, de habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à 

saúde da população: 

I – multa simples do Grupo VI no caso de infração, que provoque aumento 

de até 10% (dez por cento) nos níveis deemissão; 

II – multa simples do Grupo VIII no caso de infração, que provoque 

aumento entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) nos níveis deemissão; 

III – multa simples do Grupo IX a X no caso de infração, que provoque 

alteração acima de 20% (vinte por cento) nos níveis deemissão. 
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Parágrafo Único. Em caso de dano à saúde humana, a multa será aplicada 

em dobro. 

Art. 233. Emitir som acima dos padrões estabelecidos na legislação 

ambiental vigente e/ou causar incômodo à população: 

I – multa simples do Grupo I a V no caso de emissão em zona residencial, 

comercial, de usos diversos e industrial; 

II – multa simples do Grupo VI no caso de emissão nas proximidades de 

escola ouhospital. 

Art. 234. Proceder à queima ao ar livre de lixo ou qualquer outro resíduo 

sólido: 

I – multa simples do Grupo I a V no caso da infração ocorrer em zonarural; 

II – multa simples do Grupo VII no caso da infração ocorrer em zonaurbana; 

Parágrafo Único. A multa será aplicada em dobro, caso a emissão 

decorrente da queima cause transtornos ou incômodos à população. 

Art. 235. Causar emissão visível de poeira, que possa ser carreada para 

residências ou outros locais: 

I – multa simples do Grupo VI para micro e pequenas empresas; 

II – multa simples do Grupo VII para as empresas de porte médio; 

III – multa simples do Grupo VIII para as demaisempresas. 

Art. 236. Instalar placas e luminosos sem licenciamento ouautorização 
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I – multa simples do Grupo I para pessoa física; 

II – multa simples do Grupo II para micro e pequenasempresas; 

III – multa simples do Grupo VI para as demais empresas. 

SEÇÃO IV 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O SOLO E CONTRA 
A EXPLORAÇÃO MINERAL 

Art. 237.  Provocar erosão ou outra forma de degradação do solo, bem 

como assoreamento de curso d'água ou via de escoamento artificial em função 

dessa degradação: 

I – multa simples do Grupo I a VI. 

Art. 238. Realizar parcelamento do solo em área alagadiça ou alagável, 

aterrada com material nocivo à saúde ou ainda em área geologicamente imprópria: 

I –multa simples do GrupoVII; 

II –multa simples do Grupo VIII para áreas que sejam 

especialmenteprotegidas. 

Art. 239.  Dispor resíduo sólido no solo, sem tratamento adequado: 

I – multa simples do Grupo I a IV para pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo V para pequena e microempresa; 

III – multa simples do Grupo VI a VII para as demaisempresas. 
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§ 1°  A multa será aplicada em dobro, se o resíduo for perigoso para a saúde 

humana. 

§ 2° A multa será aplicada ao triplo, se o resíduo causar contaminação de 

lençol freático. 

Art. 240.  Realizar exploração mineral descumprindo a legislação ambiental: 

I –multa do Grupo VII se a atividade é exercida sem 

licenciamentoambiental; 

II – multa do Grupo VIII para os casos em que não houver recuperação da 

área após o término ou durante a exploração, se for o caso; 

III – multado: 

a) Grupo I a VI para os casos em que não houver medidas para evitar 

erosão em função da exploração; 

b) Grupo VIII para os casos em que a erosão de que trata a alínea anterior 

provocar assoreamento de curso d'água. 

IV – multa do Grupo V quando os rejeitos não forem dispostos 

adequadamente ou em desacordo como plano de exploraçãoaprovado. 

SEÇÃO V 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FLORA 

Art. 241. Desmatar, suprimir, destruir ou danificar floresta e demais formas 

de vegetação considerada de preservação permanente, inclusive as áreas verdes 

públicas ou privadas, sem autorização do órgão ambiental competente ou em 

desacordo com a obtida: 
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I – multa simples do Grupo VI por hectare ou fração, embargo das 

atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos 

utilizados nainfração; 

II – multa simples do Grupo VII se a infração ocorrer em área de entorno de 

unidade deconservação; 

III – multa simples do Grupo VIII se a infração ocorrer no interior de unidade 

deconservação. 

Art. 242. Destruir ou danificar florestas e demais formas de vegetação 

consideradas de preservação permanente, inclusive as áreas verdes públicas ou 

privadas, mesmo que em formação, ou utilizá-las com infringência às normas de 

proteção: 

I – multa simples do Grupo V por hectare ou fração, embargo das 

atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos 

utilizados nainfração; 

II – multa simples do Grupo VI se a infração ocorrer em área de entorno de 

unidade deconservação; 

III – multa simples do Grupo VII se a infração ocorrer no interior de unidade 

deconservação. 

Art. 243. Desmatar, suprimir e explorar florestas e demais formas de 

vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente ou em 

desacordo com a obtida: 

I – multa simples do Grupo II por hectare ou fração, embargo das 

atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos 

utilizados na infração. 
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II – multa simples do Grupo III por hectare ou fração, embargo das 

atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos 

utilizados na infração, se a vegetação for integrante de cinturão verde municipal ou 

reservalegal. 

Art. 244. Desmatar, suprimir e explorar floresta plantada com o objetivo de 

cumprimento de reposição florestal ou implantada com incentivos fiscais, sem 

autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida: 

I – multa simples do Grupo I por hectare ou fração, embargo das atividades, 

apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos utilizados na 

infração e reposição florestal do volume de produto florestal retirado. 

Art. 245. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais 

formas de vegetação: 

I – multa simples do Grupo I a IV por hectare ou fração, embargo das 

atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos 

utilizados na infração. 

Art. 246. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, 

plantas de ornamentação de logradouros, praças ou jardins públicos: 

I – multa simples do Grupo I por árvore, embargo das atividades, 

apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos utilizados 

nainfração. 

II – multa simples do Grupo II por árvore, quando declarada imune de 

corte, embargo das atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, 

equipamentos e dos veículos utilizados nainfração. 

Art. 247.  Provocar incêndio em mata ou floresta: 
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I – multa simples do Grupo V por hectare ou fração queimada, embargo das 

atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos 

utilizados na infração. 

Art. 248. Queimar vegetação para fins de preparação de terreno para 

plantio, e manejo de pastagens ou qualquer outro tipo de cultura sem autorização 

do órgão ambiental competente ou em desacordo com aobtida: 

I – multa simples do Grupo I por hectare ou fração queimada, embargo das 

atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos 

utilizados na infração. 

Art. 249. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar 

incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou 

qualquer tipo de assentamento humano: 

I – multa simples do Grupo I por unidade, apreensão dos produtos, 

instrumentos, equipamentos e dos veículos utilizados na infração. 

Art. 250. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de 

preservação permanente, sem prévia autorização ou em desacordo com a obtida, 

pedra, areia, cal ou qualquer espécie de mineral: 

I – multa simples do Grupo V por hectare ou fração, embargo das 

atividades, apreensão dos produtos, instrumentos, equipamentos e dos veículos 

utilizados na infração. 

Art. 251. Transformar madeira de lei em carvão: 

I – multa simples do Grupo I a V por metro cúbico, embargo das atividades 

e apreensão dos produtos, dos instrumentos e dos equipamentos utilizados na 

infração. 
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Art. 252. Transportar, no território municipal, ou receber para qualquer 

finalidade, produto ou subproduto florestal de origem nativa, sem munir-se de 

autorização outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida: 

I – multa simples do Grupo II por metro cúbico, embargo das atividades e 

apreensão dos produtos, dos instrumentos e dos equipamentos e veículos 

utilizados na infração. 

Art. 253. Comercializar Motosserra, sem registro ou autorização do órgão 

ambiental competente: 

I – multa simples do Grupo II por unidade comercializada. 

Parágrafo Único. Incide na penalidade prevista neste artigo, aquele que 

utilizar Motosserra em florestas e demais formas de vegetação, sem registro ou 

autorização do órgão ambiental competente, a apreensão da Motosserra, e dos 

produtos e subprodutos. 

Art. 254.  Explorar área de reserva legal, florestas e formações sucessoras 

de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem 

aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de 

técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal: 

I – multa simples do Grupo V, por hectare ou fração, ou por unidade, 

estéreo, quilo ou metro cúbico. 

Art. 255.  Desmatar, a corte raso, área de reserva legal: 

I – multa do Grupo V por hectare ou fração. 

Art. 256. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do 

órgão competente ou em desacordo com a obtida: 
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I – multa do Grupo IV por hectare oufração. 

Art. 257. As multas previstas nesta Seção serão aumentadas em dobro se a 

infração é cometida: 

I – no período de queda das sementes; 

II – no período de formação da vegetação; 

III – contra espécies raras ou ameaçadas de extinção;  

IV – em época de seca ouinundação; 

V – durante a noite, nos sábados, domingos ou feriados. 

SEÇÃO VI 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO 

Art. 258. Perseguir, apanhar, coletar, aprisionar e abater espécime da fauna 

silvestre em unidade de conservação do Município, nas suas áreas de entorno ou 

na zona de transição, sem autorização ou em desacordo com a obtida: 

I – multa simples do Grupo V a VI, apreensão do espécime, dos 

instrumentos e acréscimo de: 

a) 20 UPFMAC por unidadeexcedente; 

b) 40 UPFMAC por unidade excedente de espécime da fauna ameaçada 

deextinção. 

Parágrafo Único – As atividades descritas no caput deste artigo somente 
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poderão ser autorizadas para fins científicos. 

Art. 259. Executar obras hidrelétricas, de controle de enchentes, de 

retificação de leitos de rios, alteração de margens ou outras atividades que alterem 

as condições hídricas naturais de unidade de conservação de uso direto do 

Município: 

I - multa simples do Grupo VII, apreensão dos instrumentos, equipamentos, 

veículos utilizados na infração e suspensão das atividades. 

§ 1° No caso das atividades atingirem cursos d'água, provocarem a 

mortandade de animais ou a supressão de vegetação, a multa de que trata 

esteartigo será aplicada em dobro. 

Art. 260. Abandonar lixo, detritos ou outros materiais em áreas de unidade 

de conservação do Município por ocasião de visitação: 

I - multa simples do Grupo I e retirada do material. 

Art. 261. Depositar ou abandonar lixo, bem como detritos, entulhos e 

demais resíduos sólidos, semissólidos e líquidos em áreas de unidade de 

conservação do Município: 

I Multado Grupo IV no caso de lixo urbano, até que seja providenciada a 

retirada do material depositado; 

II – multa do Grupo VII no caso de lixo hospitalar, radioativo ou químico, até 

que seja providenciada a retirada do material depositado. 

Parágrafo Único. No caso das atividades atingirem cursos ou corpos 

d'água, provocarem a mortandade de animais ou a destruição da flora, a multa de 

que trata o caput deste artigo será aplicada em dobro. 
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Art. 262. Praticar qualquer ato que possa provocar a ocorrência de incêndio 

nas áreas de unidade de conservação do Município: 

I – multa simples do Grupo V por hectare ou fração da área atingida. 

Parágrafo Único. No caso dasatividades provocarem a mortandade de 

animais, a multa será aplicada em dobro. 

Art. 263. Instalar ou afixar placas, tapumes, avisos ou sinais, ou quaisquer 

outras formas de comunicação audiovisual de publicidade sem autorização da 

SEMAB ou em desacordo com a obtida: 

I - multa simples do Grupo I no caso do infrator ser pessoa física ou 

microempresa, e retirada do material instalado; 

II - multa simples do Grupo II no caso do infrator ser enquadrado nas 

demais empresas, e retirada do material instalado. 

SEÇÃO VII 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA 

Art. 264. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a autorização do órgão competente ou 

em desacordo com a obtida: 

I – multa simples do Grupo I a V, apreensão do espécime(s), petrechos e 

instrumentos utilizados na infração, com acréscimo por exemplar excedente de: 

a) 20 UPFMAC porunidade; 

b) 40 UPFMAC por unidade de espécie ameaçada deextinção. 
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Art. 265. Utilizar, transportar, adquirir, guardar, vender, ter em cativeiro ou 

em depósito espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, seus ovos 

ou larvas, provenientes de criadouros não autorizados, sem a devida autorização, 

ou em desacordo com a obtida: 

I – multa simples do Grupo I, apreensão do ovo, da larva, do espécime, 

petrechos, instrumentos, equipamentos, veículos e cancelamento da autorização, 

com acréscimo por exemplar excedente de: 

a) 40 UPFMAC porunidade; 

b) 80 UPFMAC por unidade de espécie ameaçada deextinção. 

§ 1° O transporte, a guarda, a aquisição ou a utilização de quantidade 

superior a três unidades caracteriza comércio ilegal e a multa será aplicada em 

dobro. 

§ 2° O transporte, a guarda, a aquisição ou a utilização de quantidade 

superior a dez unidades de espécime caracteriza tráfico e a multa será aplicada ao 

quíntuplo. 

§ 3° A guarda doméstica de até 2 (dois) exemplares de espécime não 

ameaçada de extinção poderá não ensejar a aplicação da multa prevista neste 

artigo. 

§ 4° Tratando-se de espécime ameaçada de extinção, a apreensão deverá 

obedecer o disposto no parágrafo 2º. 

Art. 266.  Modificar, danificar ou destruir ninho, abrigo ou criadouro natural: 

I - multa simples do Grupo I a IV e apreensão dos instrumentos e 

equipamentos utilizados na infração. 
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Art. 267. Comercializar peles e couros de anfíbios e répteis, sem a 

autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com aobtida: 

I – multa simples do Grupo V e apreensão do produto, com acréscimo por 

exemplar de: 

a) 60 UPFMAC porunidade; 

b) 100 UPFMAC por unidade de espécie ameaçada de extinção. 

Art. 268.  Praticar caça proibida: 

I – multa simples do Grupo VI e apreensão do(s) espécime(s), petrechos, 

armas, instrumentos, equipamentos, e veículos utilizados na infração, com 

acréscimo por exemplar excedente de: 

a) 100 UPFMAC porunidade; 

b) 200 UPFMAC por unidade de espécie ameaçada deextinção. 

Art. 269. Praticar caça amadorística sem autorização expedida pelo órgão 

ambiental competente ou em desacordo com aobtida: 

I – multa simples do Grupo V e apreensão do(s) espécime(s), petrechos, 

armas, instrumentos, e equipamentos utilizados na infração, com acréscimo por 

exemplar excedente de: 

a) 60 UPFMAC porunidade; 

b) 100 UPFMAC por unidade de espécie ameaçada deextinção. 

Art. 270.  Fabricar, comercializar ou consumir produtos e objetos que tenham 
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por finalidade a caça, perseguição, destruição ou apanha de animais da fauna 

silvestre ou exótica: 

I - multa simples do Grupo I por produto ou objeto e apreensão dos mesmos. 

Art. 271.  Transacionar passeriforme da fauna brasileira em desacordo com 

as determinações do órgão ambiental competente: 

I - multa simples do Grupo IV, com acréscimo de 100 UPFMAC por exemplar 

excedente, apreensão do espécime e dos petrechos. 

Art. 272.  Praticar ato de abuso ou maus-tratos em animais da fauna 

silvestre, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 

I – multa simples do Grupo I a V e apreensão dos petrechos e instrumentos 

utilizados na infração e do(s) espécime(s), se necessário. 

§ 1° A multa será cobrada em dobro, em caso de infração contra espécie 

ameaçada de extinção ou, se provocar deficiência no animal ou ainda ao triplo, caso 

provoque a sua morte. 

Art. 273. As multas de que tratam os Artigos 267, 269, 270, 271 e 272 

serão aumentadas em 50% (cinqüenta por cento) de seu valor, se a infração é 

cometida: 

I – em período e locais proibidos àcaça; 

II – durante a noite; 

III – com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar 

destruição emmassa. 
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SEÇÃO VIII 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES COM AGROTÓXICOS E OUTRAS 
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 

Art. 274. Produzir, embalar, rotular, importar, processar agrotóxicos, seus 

componentes e afins, bem como outras substâncias ou produtos tóxicos ou 

perigosos, sem registro ou licença do órgão competente ou em desacordo com o 

obtido ou com as demais normasvigentes: 

I – multa simples do Grupo V a VII por produto e apreensão do estoque. 

Parágrafo Único.  Havendo ocorrência de dano ambiental, a multa será do: 

a) Grupo XI e apreensão do estoque, caso resulte da infração, 

inviabilidade, mesmo que temporária, do uso do solo ou da água atingidos, bem 

como a mortandade de animais, destruição daflora. 

b) Grupo XIII, havendo danos à saúde dapopulação. 

Art. 275. Armazenar, comercializar, transportar ou dar destinação final a 

agrotóxicos, seus componentes e afins que não estejam registrados no órgão 

competente ou em desacordo com o registro obtido ou com as demais normas 

vigentes: 

I – multa simples do Grupo VII por produto e apreensão do estoque. 

Art. 276.  Utilizar agrotóxico, seus componentes e afins que não estejam 

registrados no órgão competente ou em desacordo com o registro obtido ou com as 

demais normas vigentes: 

I - multa simples do Grupo IV, apreensão de produto e interdição das 
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atividades. 

Art. 277. Promover pesquisa ou experimentação de agrotóxico, seus 

componentes e afins para finalidade não prevista no registro ou que não disponham 

de registro especial temporário: 

I - multa simples do Grupo V, apreensão do produto e interdição das 

atividades. 

Art. 278. Exercer atividade de reciclagem ou reaproveitamento de resíduos 

de agrotóxicos, embalagens, seus componentes e afins, de qualquer natureza, em 

desacordo com determinação do órgão ambiental competente: 

I - multa simples do Grupo V, apreensão de produto e interdição das 

atividades. 

Art. 279. Prestar serviços de aplicação de agrotóxicos, seus componentes 

e afins, sem estar licenciado e registrado junto à SEMAB: 

I – multa simples do Grupo III a V para pessoas físicas emicroempresas; 

II – multa simples do Grupo VI para as demais empresas. 

Art. 280. Estocar, transportar sem autorização ou comercializar alimentos 

contaminados com agrotóxicos:  

I – multa simples do Grupo VI. 

Parágrafo Único – A multa será aplicada ao quíntuplo se o consumo de 

alimentos de que trata o caput deste artigo causar dano àsaúde. 

Art. 281. Acondicionar, armazenar, transportar, expor à venda e 
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comercializar agrotóxicos e afins em embalagens desprovidas de lacre, conforme 

estabelecido pelos órgãoscompetentes. 

I – multa simples do Grupo IV e apreensão de produto. 

Art. 282.  Abandonar ou dar destinação indevida a embalagem de agrotóxico 

seus componentes e afins, causando dano ao meio ambiente ou à saúde humana. 

I – multa simples do Grupo V a VII e recolhimento das embalagens. 

Art. 283.  Fazer propaganda comercial de agrotóxicos e outros produtos 

perigosos ou tóxicos nos veículos sujeitos a licenciamento junto à SEMAB, sem a 

licença exigível. 

I – multa simples do GrupoVI, proibição de veiculação da propaganda e 

apreensão ou inutilização do material. 

II –multa simples do Grupo VIII se a propaganda contiver representação 

visual de práticas potencialmente danosas ao meio ambiente e à saúde humana. 

Art. 284. Fabricar produto preservativo de madeira sem registro junto aos 

órgãos competentes e licenciamento junto à SEMAB. 

I – multa simples do Grupo VIII por tipo de produto fabricado e apreensão 

do produto, dos instrumentos, dos equipamentos e dosveículos. 

II – multa simples do Grupo IX, quando se tratar de produto à base de 

organoclorados e apreensão do produto, dos instrumentos, dos equipamentos e 

dosveículos. 

Art. 285. Comercializar ou utilizar produto preservativo de madeira que não 

esteja registrado no órgão competente ou em desacordo com o registro obtido: 
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I – multa simples do Grupo IV para pessoa física; 

II – multa simples do Grupo V para micro e pequenasempresas; 

III – multa simples do Grupo VI para as demais empresas. 

§ 1° Além das penalidades previstas neste Artigo, o infrator fica sujeito a 

apreensão do produto, dos instrumentos, dos equipamentos e dos veículos, se for 

o caso. 

§ 2° Quando se tratar de comercialização ou utilização de produto à base 

de organoclorado, a multa será aplicada em dobro, com apreensão do produto e, 

dos instrumentos, dos equipamentos e dos veículos, se for o caso. 

SEÇÃO IX 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O PATRIMÔNIO 
NATURAL E OUTRAS ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

Art. 286. Promover construção em solo não edificável, ou em seu entorno, 

assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 

histórico, cultural ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou 

em desacordo com a mesma: 

I – multa simples do Grupo VIII para pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo X para pessoa jurídica. 

Art. 287. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou 

monumento urbano: 

I – multa simples do Grupo I para pessoa física; 
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II – multa simples do Grupo VIII para pessoajurídica. 

Parágrafo Único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, a 

multa será aplicada em dobro. 

Art. 288. Realizar ocupação de morros e montes sem autorização da 

SEMAB ou desacordo com a obtida: 

I – multa simples do Grupo I a V. 

Parágrafo Único. A multa será cobrada ao triplo se a ocupação for 

decorrente de parcelamento do solo sem atendimento às normas ambientais. 

Art. 289. Causar danos em nascentes: 

I – multa simples do Grupo I a VIII. 

Parágrafo Único. A multa será cobrada ao quíntuplo se o dano for 

irreversível ou houver o secamento da nascente. 

Art. 290. Causar danos em lagoa: 

I – multa simples do Grupo V a VIII. 

SEÇÃO X 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 
AMBIENTAL 

Art. 291. Dar início à instalação de atividade ou empreendimento potencial 

ou efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMAB: 

I – multa simples do Grupo IV para o caso em que o responsável seja 
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pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo V caso a responsabilidade seja de micro ou 

pequena empresa;  

III - multa simples do Grupo VI caso a responsabilidade seja de empresa de 

porte médio; 

IV– multa simples do Grupo VII caso a responsabilidade seja de empresa de 

grandeporte. 

Art. 292. Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial ou 

efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMAB. 

I – multa simples do Grupo V para o caso em que o responsável seja 

pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo VI caso a responsabilidade seja de micro ou 

pequena empresa;  

III – multa simples do Grupo VII caso a responsabilidade seja de empresa 

de porte médio; 

IV  - multa simples do Grupo VIII caso a responsabilidade seja de empresa 

de grandeporte. 

Parágrafo Único. Em caso de dano ambiental resultante da conduta 

irregular descrita no "caput" deste artigo, a penalidade de multa a ser aplicada, 

deverá ser específica, de acordo com o recurso natural atingido, conforme previsto 

nesta Lei. 

Art. 293. Deixar de atender notificação ou convocação da SEMAB para 
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realizar processo de licenciamento ambiental. 

I – multa simples do Grupo V se o licenciamento for parainstalação; 

II – multa simples do Grupo VI se o licenciamento for paraoperação. 

Art. 294. Descumprir condicionante de licenciamento ambiental: 

I – multa simples do Grupo IV para condicionantes de Licença Municipal 

Simplificada; 

II – multa simples do Grupo VI para condicionantes de Licença Municipal 

Ambiental deInstalação; 

III – multa simples do Grupo VIII para condicionante de Licença Municipal 

Ambiental de Operação ou Licença Municipal Ambiental deAmpliação. 

Parágrafo Único. Multa em dobro se da infração resultar degradação da 

qualidade ambiental. 

Art. 295. Deixar de cumprir no todo ou em parte, termo de compromisso 

firmado com a SEMAB: 

I – multa simples do GrupoVI; 

II – multa simples do Grupo VIII para o caso de ocorrer degradação 

ambiental em função do descumprimento. 

Parágrafo Único. Aplicam-se as sanções previstas neste artigo para os 

casos em que o infrator deixar de adotar medidas exigidas em função de auditoria 

ambiental. 
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Art. 296. Deixar de realizar, atrasar, retardar a realização de monitoramento 

ambiental exigido pela SEMAB: 

I – multa simples do GrupoVI; 

II – multa simples do Grupo VIII caso os resultados do monitoramento 

estejamadulterados. 

Art. 297. Deixar de obter registro no Cadastro Técnico de Atividades 

Potencial ou Efetivamente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais: 

I – multa simples do Grupo I no caso de pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo II para micro e pequena sempresas, de acordo 

como porte e o potencial poluidor; 

III – multa simples do Grupo III para as demaisempresas 

Art. 298. Deixar de renovar ou atrasar a renovação do registro no Cadastro 

Técnico de Atividades Potencial ou Efetivamente Poluidoras ou Utilizadores de 

Recursos Ambientais, nos prazos estabelecidos pela SEMAB: 

I – multa simples do Grupo I no caso de pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo II para micro e pequenas empresas, de acordo 

com o porte e opotencialpoluidor; 

III– multa simples do Grupo III para as demaisempresas 

Art. 299. Deixar de comunicar quaisquer alterações de dados cadastrais 

junto ao Cadastro Técnico de Atividades Potencial ou Efetivamente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais ou deixar de solicitar o cancelamento de 
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registro quando do encerramento das atividades. 

I – multa simples do Grupo I no caso de pessoafísica; 

II – Grupo II para micro e pequenas empresas, de acordo com o porte e o 

potencialpoluidor; 

III – Grupo III para as demaisempresas. 

Art. 300. Deixar de obter registro ou renovação deste para atividade de 

produção, processamento, armazenamento, transporte e comercialização de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, e demais substâncias ou produtos tóxicos 

ou perigosos, nos prazos estabelecidos pelaSEMAB. 

I – multa simples do Grupo I no caso de pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo II para micro e pequenasempresas; 

III – multa simples do Grupo III para as demaisempresas. 

Parágrafo Único. Além das penalidades previstas neste Artigo, o infrator 

fica sujeito à apreensão do produto e suspensão das atividades, até a regularização 

do registro. 

Art. 301. Deixar de comunicar quaisquer alterações nos dados cadastrais 

do registro para atividade de produção, processamento, armazenamento, transporte 

e comercialização de agrotóxicos seus componentes e afins, nos prazos 

estabelecidos pelaSEMAB: 

I –  multa simples do Grupo I no caso de pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo II para micro e pequenasempresas; 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 169

 

148 
 

III – multa simples do Grupo III para as demaisempresas. 

Art. 302. Deixar de renovar ou atrasar a renovação do registro para pessoa 

física ou jurídica que presta serviços na aplicação de agrotóxicos e afins, nos 

prazos estabelecidos pela SEMAB: 

I – multa simples do Grupo I no caso de pessoafísica; 

II – multa simples do Grupo II para micro e pequenasempresas; 

III – multa simples do Grupo III para as demaisempresas. 

Art. 303. Deixar de executar, ou executar incorretamente as operações 

previstas nos planos de manejo florestal, reflorestamento, de corte e projetos de 

recomposição de áreas, sem justificativatécnica. 

I – multa simples do Grupo I por hectare ou fração e suspensão ou 

cancelamento da autorização ou registro, quando couber. 

Art. 304. Falsificar, adulterar, ceder a outrem, utilizar indevidamente, omitir 

informações, comercializar licença, autorização, ou outros documentos emitidos pela 

SEMAB ou pelos demais órgãos ambientais: 

I – multa simples do Grupo VIII e suspensão ou cancelamento da licença, 

autorização ou registro, quando couber; 

II – multa simples do Grupo VIII acrescido de 60 UPFMAC por documento, 

para os casos de extravio, rasura e preenchimentoincorreto. 
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SEÇÃO XI 

DA APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA 

Art. 305. A penalidade de multa diária será aplicada sempre que o 

cometimento da infração se prolongar no tempo e, quando houver: 

I – descumprimento do prazo estipulado para correção de irregularidade que 

determinar a aplicação de multa simples; 

Art. 306. A multa diária cessará quando corrigida a irregularidade, porém, 

não ultrapassará o período de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Único. Passados 30 (trinta) dias da aplicação de multa diária, 

persistindo a irregularidade, será aplicada, se couber, a penalidade de suspensão 

total da atividade. 

Art. 307. Corrigida a irregularidade o infrator comunicará o fato por escrito à 

SEMAB e, constatada a correção, a aplicação da multa diária cessará a partir da 

data da comunicação. 

SEÇÃO XII 

DA APREENSÃO, DESTRUIÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO, 
INSTRUMENTO, EQUIPAMENTO E VEÍCULO UTILIZADO NA INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA 

Art. 308. Os animais, produtos, subprodutos, petrechos, instrumentos, 

equipamentos, veículos e embarcações de pesca objeto de infração administrativa 

serão apreendidos lavrando-se os respectivos termos. 

Art. 309. Os animais e os produtos e subprodutos da fauna apreendidos, 

terão a seguinte destinação: 
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I – os animais serão liberados em seu habitat natural, após verificação da 

sua adaptação às condições de vida silvestre; 

II – poderão ainda ser entregues a jardins zoológicos, fundações 

ambientalistas ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a 

responsabilidade de técnicoshabilitados; 

Parágrafo Único. Na impossibilidade de atendimento imediato das 

condições previstas nos incisos deste artigo, a SEMAB poderá confiar os animais a 

fiéis depositários na forma prevista no Código Civil, até a implementação dos 

termos antes mencionados. 

Art. 310. Os veículos, as embarcações, as máquinas, os equipamentos, os 

petrechos e demais instrumentos utilizados na prática da infração terão a seguinte 

destinação: 

I – caso tenham utilidade para SEMAB serão incorporados ao patrimônio 

da Secretaria, após o trânsito em julgado da penalidade, para utilização em 

suasatividades; 

II – serão doados a entidades científicas, culturais, educacionais, 

hospitalares, militares, públicas e outras entidades com fins beneficentes, após 

prévia avaliação feita peloMunicípio; 

III – não tendo a destinação de que trata os incisos anteriores, os 

instrumentos serão vendidos pelo Município, garantida a sua descaracterização 

através dereciclagem; 

IV – quando se tratar de apreensão de produto ou substância tóxica, 

perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem 

adotadas, seja destinação final ou destruição, serão determinadas pela SEMAB, 
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cabendo os custos para tal, aoinfrator; 

Parágrafo Único. A SEMAB poderá também devolver os materiais 

apreendidos, nos casos de ferramentas ou objetos de trabalho de uso pessoal de 

empregados ou contratados pelo responsável pela infração, desde que o dono dos 

materiais apreendidos firme termo de compromisso de não mais utilizá-las em 

trabalhos que agridam o meio ambiente e, não sejareincidente. 

Art. 311. Os produtos e subprodutos perecíveis apreendidos pela 

fiscalização, serão avaliados e doados pela SEMAB às instituições científicas, 

hospitalares, militares, públicas e outras entidades beneficentes, bem como às 

comunidades carentes através das associações comunitárias, lavrando-se o 

respectivo termo. 

Parágrafo Único. No caso de produtos da fauna não perecíveis, os mesmos 

serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. 

Art. 312. Os produtos e subprodutos apreendidos pela fiscalização, serão 

alienados, destruídos ou inutilizados quando for o caso, ou doados pela SEMAB, 

mediante prévia avaliação, às instituições científicas, hospitalares, militares, 

públicas e outras com fins beneficentes, bem como às comunidades carentes 

através das associações comunitárias, lavrando-se o respectivo termo. 

§1° A SEMAB encaminhará cópia do respectivo termo de doação para 

ciência do Ministério Público. 

§2° A madeira, bem como os produtos e subprodutos perecíveis da fauna 

doados e não retirados pelo beneficiário, no prazo estabelecido no documento de 

doação, sem justificativa, será objeto de nova doação ou leilão, a critério da 

SEMAB, revertendo os recursos arrecadados na preservação, melhoria da 

qualidade do meio ambiente. 
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§3° Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, 

beneficiamento e demais encargos legais, correrão à conta dobeneficiário. 

§4° Fica proibida a transferência a terceiros, a qualquer título, dos animais, 

produtos e subprodutos de que trata este capítulo, salvo na hipótese de autorização 

da SEMAB. 

Art. 313.  Nas apreensões previstas nos artigos 304 a 305 a SEMAB poderá 

nomear como fiéis depositários os autuados, ficando estes responsáveis pela 

guarda e conservação do veículo, máquina, petrecho, instrumento, produto ou 

subproduto até que possam ser removidos nos termos das normas estabelecidas 

naqueles dispositivos legais. 

SEÇÃO XIII 

DA SUSPENSÃO DE VENDA E FABRICAÇÃO DE PRODUTO 

Art. 314. A penalidade de suspensão da venda ou fabricação de produto 

será aplicada, quando tratar-se de produto ou substância fabricada sem 

licenciamento ou registro pertinente, considerada perigosa para o meio ambiente ou 

nociva para a saúde. 

Art. 315. A penalidade de suspensão da venda ou fabricação de produto 

será aplicada concomitantemente com a de apreensão do produto. 

Parágrafo Único. Transitada em julgado a penalidade de suspensão da 

venda ou fabricação, a destinação final do produto será determinada pela SEMAB, 

cabendo ao infrator à responsabilidade da destinaçãofinal. 

Art. 316. O descumprimento da penalidade de suspensão da venda ou 

fabricação de produto será penalizado com a suspensão de licença ambiental 

expedida pela SEMAB, se houver, e aplicação de multa diária. 
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SEÇÃO XIV 

DO EMBARGO DE OBRA OU DA ATIVIDADE 

Art. 317. A penalidade de embargo será aplicada quando a obra ou 

atividade resultante da infração, for realizada sem licenciamento da SEMAB ou em 

desacordo com esta, estiver provocando degradação ou poluição ambiental 

ouainda: 

I – quando a sua permanência ou manutenção contrariar disposições 

legais e regulamentares relativas à proteçãoambiental; 

II – Quando houver infração continuada. 

Art. 318. A penalidade de embargo de obra ou atividade poderá ser 

temporária ou definitiva. 

Parágrafo Único. A suspensão da penalidade de embargo temporário só 

poderá ocorrer, se o autuado adotar medidas corretivas para garantir o 

prosseguimento da obra ou atividade sem qualquer risco para o meio ambiente, 

desde que dê início a processo de licenciamento ou firme termo de compromisso 

junto à SEMAB. 

Art. 319. O descumprimento da penalidade de embargo ensejará a 

aplicação de multa diária, e requisição de força policial pelo secretário(a) da 

SEMAB, para garantia do cumprimento da penalidade. 

Art. 320. A impugnação da penalidade de embargo em primeira ou segunda 

instância, não terá efeito suspensivo. 
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SEÇÃO XV  

DA DEMOLIÇÃO 

Art. 321. A penalidade de demolição será aplicada à realização de 

obrasquando: 

I – não estiverem obedecendo as prescrições legais eregulamentares; 

II – sua permanência implicar em dano ambiental provocado em áreas sob 

proteção legal, sendo necessária a demolição paraevitá-lo. 

III – houver infração continuada de construção, após a aplicação da 

penalidade de embargo pela fiscalização da SEMAB; 

Art. 322. Caberá efeito suspensivo para a defesa ou recurso contra a 

aplicação da penalidade de demolição, cabendo ao infrator efetuar a demolição após 

o trânsito em julgado da decisão administrativa condenatória. 

§ 1º  No caso de resistência, a execução da demolição poderá ser efetuada 

pela SEMAB, com requisição de força policial. 

§ 2º  As despesas financeiras comprovadas, decorrentes da execução de 

que trata o parágrafo anterior, serão cobradas pelo Município caso o infrator não 

restitua espontaneamente os valores despendidos. 

Art. 323. O descumprimento das penalidades de suspensão das atividades e 

da demolição de obras, ensejará a aplicação de multa diária e representação ao 

Ministério Público para as medidas cabíveis. 
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SEÇÃO XVI 

DA SUSPENSÃO PARCIAL OU TOTAL DE ATIVIDADES 

Art. 324. A penalidade de suspensão parcial ou total será aplicada nos 

seguintes casos: 

I –nos casos de perigo iminente à vida humana ou à saúdepublica, 

II –nos demais casos previstos nesteRegulamento. 

Parágrafo Único. A aplicação da penalidade de suspensão parcial da 

atividade implicará na suspensão da licença, até a correção da irregularidade. 

Art. 325. A penalidade de suspensão total das atividades será aplicada 

quando não houver a possibilidade de fazer cessar o perigo iminente à vida 

humana ou à saúde pública e implicará no cancelamento da licença. 

Art. 326. O descumprimento da penalidade de suspensão das atividades e 

da demolição ensejará a aplicação de multa diária e representação ao Ministério 

Público para as medidas cabíveis. 

CAPÍTULO V 

DAS SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO  

SEÇÃO I 

DA SUSPENSÃO DE REGISTRO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO 

Art. 327. A penalidade de suspensão de registro, licença ou autorização 

será determinada pelo secretário(a) da SEMAB, quando houver descumprimento 

das condicionantes e obrigações impostas ao beneficiário e ocorrer dano ambiental 

ou prejuízo para o Município, decorrente do descumprimento. 
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Art. 328. A suspensão da autorização ocorrerá quando o beneficiário omitir 

dados ou informações relevantes para a continuidade, conclusão, autorização ou 

praticar atos incompatíveis ou contrários às condições estipuladas para a 

autorização. 

Art. 329. O descumprimento da penalidade de suspensão de registro, 

licença ou autorização implicará no cancelamento destes, multa específica e 

demais providências necessárias no âmbito municipal, e quando couber, 

representação ao Ministério Publico para as medidas cabíveis. 

SEÇÃO I 

DO CANCELAMENTO DE REGISTRO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO 

Art. 330. O cancelamento de licença poderá ocorrer quando houver 

constatação de: 

I – omissão ou falsa descrição de informações relevantes que 

subsidiaram a expedição dalicença; 

II – ocorrência de graves riscos ambientais, à saúde ou à segurança da 

população, em função de violação decondicionantes; 

III –nos demais casos previstos nestaLei. 

Art. 331. O Cancelamento da autorização ocorrerá quando houver 

descumprimento das condições estabelecidas, com violação de norma ambiental, ou 

de interesse público ou coletivo objeto da permissão ou autorização. 

Art. 332. A aplicação da penalidade de cancelamento de registro, licença ou 

autorização será comunicada ao Ministério Público, quando couber, para as medidas 

cabíveis. 
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SEÇÃO II 

DA PERDA OU RESTRIÇÃO DE INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS FISCAIS OU 
AMBIENTAIS MUNICIPAIS 

Art. 333. A penalidade de perda de incentivos ou benefícios fiscais ou 

ambientais será aplicada quando o beneficiário: 

I – cometer infração com conseqüências danosas e irreversíveis ao meio 

ambiente ou à saúdehumana; 

II – não cumprir condenação por aplicação de penalidade administrativa, 

transitada emjulgado; 

III – não realizar a reparação de dano ambiental por eleprovocado; 

IV – descumprir as condições estabelecidas para a concessão e gozo dos 

incentivos oubenefícios. 

§ 1° Caberá ao COMAC as decisões sobre a perda de incentivos ou 

benefícios concedidos em razão da preservação, proteção e conservação do Meio 

Ambiente, previstos nesta Lei. 

§ 2° Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal, homologar, nos 

termos desta Lei, as decisões sobre a perda de incentivos ou benefícios de 

natureza fiscal ou econômica, mediante pedido aprovado por maioria absoluta dos 

conselheiros do COMAC. 

SEÇÃO III 

DA PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Art. 334. A penalidade de proibição de contratar com a Administração 
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Municipal pelo período de até 3 (três) anos, será aplicada a pessoas físicas ou 

jurídicas quando houver condenação definitiva por infração ambiental, desde que 

tenha havido dano ambiental não reparado peloinfrator. 

Art. 335. Quando a reparação do dano ambiental a que se refere o artigo 

anterior não for possível e não houver indenização do dano cometido, o infrator não 

poderá voltar a contratar com a Administração Pública Municipal. 

CAPÍTULO VI 

DA DEFESA E DO RECURSO  

SEÇÃO I 

DA DEFESA 

Art. 336. O autuado poderá apresentar defesa contra a aplicação de 

penalidade endereçada ao Secretário(a) da SEMAB, no prazo de 20 (vinte) dias a 

partir do recebimento do auto de infração ou da publicação do Edital. 

§ 1° Apresentada ou não a defesa, o Secretário(a) da SEMAB proferirá 

decisão sobre a infração, dando ciência ao autuado. 

§ 2° Nos casos de aplicação de multa em que o valor da penalidade não 

constar expressamente no Auto de Infração, o prazo de que trata o "caput" deste 

artigo passará a contar a partir da data de recebimento da notificação, formalmente 

recebido pelo autuado. 

Art. 337. A apresentação de defesa instaura o processo contencioso 

administrativo em primeira instância. 

§1°  A defesa deverá mencionar: 

a) a qualificação e o endereço doimpugnante; 
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b) os motivos de fato e de direito em que sefundamentam; 

c) os meios de prova que o impugnante pretendeproduzir. 

§2° Para cada penalidade deverá ser apresentada uma defesa 

correspondente, ainda que o infrator seja o mesmo. 

§3° As regras deste artigo aplicam-se também para recurso em segunda 

instância ao COMAC, contra indeferimento de defesa em primeira instância pela 

SEMAB. 

Art. 338. O prazo para a análise e julgamento de defesa contra auto de 

infração pela SEMAB será de 30 (trinta) dias, contados a partir do último dia para 

apresentação de defesa ou impugnação pelo autuado. 

SEÇÃO II 

DO RECURSO 

Art. 339. Da decisão de indeferimento total ou parcial dos argumentos 

apresentados na defesa, caberá recurso ao COMAC no prazo de 20 (vinte) dias a 

partir da data de recebimento da notificação. 

§1° Deverão constar no recurso os dados mencionados no § 1° do artigo 

330 desta Lei. 

§2° Os recursos não terão efeito suspensivo. 

§3° O prazo para análise de recursos pelo COMAC não poderá ser superior 

a 60 (sessenta) dias. 

§4° A contagem do prazo de que trata o parágrafo anterior será suspensa 

nos períodos de recesso do Conselho, bem como para a realização de diligências 
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necessárias a analise do processo. 

Art. 340. Não será conhecido o recurso contra o indeferimento da defesa na 

aplicação da penalidade de multa, sem comprovação do recolhimento de seu valor, 

através da cópia autenticada da Guia de Recolhimento do valor da multa. 

§1° O não recolhimento da multa implicará na inscrição de seu valor na 

dívida ativa do Município, com a devida atualização monetária. 

§2° Havendo decisão favorável ao recurso junto ao COMAC, à multa torna-

se sem efeito e o valor recolhido da mesma será devolvido ao recursante pelo 

órgão municipal competente. 

Art. 341. As decisões do Secretário(a) da SEMAB favoráveis ao autuado 

com relação à suspensão de penalidade administrativa prevista nesta Lei, deverão 

ser encaminhadas ao COMAC. 

Art. 342. No caso de cancelamento definitivo da penalidade de multa, 

decorrente de decisão final em última instância, o interessado deverá requerer a 

restituição do valor pago, através de requerimento. 

Parágrafo Único.  No requerimento deverá constar: 

I – nome e endereço dorequerente; 

II – número do processo administrativo relativo à aplicação da multa; 

III – cópia da Guia de Recolhimento; 

IV – cópia da notificação da decisão de cancelamento da penalidade. 

Art. 343. São definitivas as decisões: 
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I – que, em primeira instância, julgar defesa apresentada após o 

transcurso do prazo estabelecido para sua interposição ou, quando houverrevelia; 

II – proferidas em segunda e últimainstância. 

Parágrafo Único. A defesa ou recurso apresentados após o transcurso do 

prazo estabelecido para interposição, serão conhecidos, mas não terão seu mérito 

analisado nem julgado. 

 

SEÇÃO III 

DA CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM SERVIÇOS DE 
PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Art. 344. A conversão da penalidade de multa em serviços de preservação, 

melhoria e recuperação do meio ambiente dependerá de: 

I –recuperação do dano ambiental ou irregularidade provocada peloinfrator; 

II –pedido formal endereçado ao Secretário da SEMAB, que avaliará a 

conveniência dodeferimento. 

Art. 345. Deferido o pedido de conversão de que trata o artigo anterior, o 

infrator deverá assinar termo de compromisso com o estabelecimento das metas e 

obrigações a serem cumpridas para os serviços de preservação, melhoria ou 

conservação do meio ambiente, desde que haja, quando couber, anuência do 

Ministério Público. 

Parágrafo Único. O descumprimento das metas e obrigações estabelecidas 

implicará no cancelamento do deferimento da conversão e na aplicação de multa 

fixada no termo de compromisso. 
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 346. As multas previstas nesta Lei poderão ter sua exigibilidade 

suspensa quando o infrator, por termo de compromisso aprovado pela SEMAB, se 

obrigar a adotar medidas específicas para fazer cessar ou corrigir a degradação 

ambiental. 

§1° A correção do dano causado ao meio ambiente será feita mediante a 

apresentação de projeto técnico de reparação de dano. 

§2° A SEMAB poderá dispensar o infrator de apresentar o projeto técnico 

de que trata o parágrafo anterior, na hipótese que a reparação não o exigir. 

§3° Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator a multa 

poderá ser reduzida em 90% (noventa por cento) do valor atualizado 

monetariamente. 

§4° Na hipótese de interrupção de cumprimento das obrigações de cessar e 

corrigir a degradação ambiental, quer seja por decisão da SEMAB ou por culpa do 

infrator, o valor da multa atualizado monetariamente, será proporcional ao dano não 

reparado. 

§ 5° Os valores apurados nos termos dos parágrafos 3° e 4° serão 

recolhidos no prazo de cinco dias do recebimento da notificação. 

Art. 347. Não será permitida a implantação, ampliação ou renovação de 

quaisquer licenças ou alvarás municipais de instalações ou atividades em débito 

com o Município, em decorrência da aplicação de penalidade por infração à 

legislação ambiental. 
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Art. 348. Aplicam-se as normas de licenciamento estabelecidas nesta Lei, 

inclusive as relativas ao EIA/RIMA, para os empreendimentos e atividades em 

andamento no Município que não tenham ainda se regularizado junto à SEMAB. 

Art. 349. As autuações feitas pela fiscalização da SEMAB serão 

comunicadas de imediato ao Ministério Público, quando houver significativo dano 

ambiental decorrente da conduta irregular. 

Art. 350. Esta Lei será aplicada em consonância com a Lei Complementar 

Municipal Nº. 004/2007, Lei Ordinária Municipal Nº. 169/2007, Lei Ordinária 

Municipal Nº. 172/2007, Lei Ordinária Nº. 190/2008 e no que couber, com o Código 

Tributário Municipal. 

Art. 351. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 352. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 

Ordinária n° 207 de 17 de outubro de 2008, Lei Ordinária n° 666 de 18 de dezembro 

de 2018 e demais alterações. 

 

Alfredo Chaves (ES), 04 de julho de 2019. 

 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL O presente Ato foi afixado nesta 

Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04/07/2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019 
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         ANEXO I 
 

    LEI COMPLEMENTAR N° 017/2019 
 

PORTE E POTENCIAL POLUIDOR 
 

 
MATRIZ DE ENQUADRAMENTO 

 POTENCIAL POLUIDOR 
Baixo Médio Alto 

 
PORTE 

Pequeno I I II 

Médio I II III 

Grande II III III 
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ANEXO II 
                                         LEI COMPLEMENTAR N° 017/2019 

 
        EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO                 
                                            AMBIENTAL 

 

  
ATIVIDADE 

 
TIP 
O 

 
PARÂMETRO 

 
SIMPLIFICAD 

O 

 

PORTE 

POTENCIAL 
POLUIDOR/ 

DEGRADADOR 
P M G B / M / A 

1 EXTRAÇÃO MINERAL 

 
1.01 

Extração de rochas para 
produção de paralelepípedos e 
outros artefatos artesanais. 

 
N 

 
Produção mensal 
(m³/mês) 

  
PM ≤ 200 

 
PM >200 

≤ 500 

 
PM >500 
≤1.000 

 
BAIXO 

 
1.02 

Extração de argila para 
produção de cerâmicas e outros 
produtos industriais/artesanais. 

 
N 

 
Área útil (ha) 

  
AU ≤ 2 

 
AU > 2 ≤ 3 

 
AU > 3 < 5 

 
MÉDIO 

 
1.03 

Extração de feldspato e caulim 
para produção de cerâmicas e 
outros produtos industriais/ 
artesanais. 

 
N 

 
Área útil (ha) 

  
AU ≤ 2 

 
AU > 2 ≤ 3 

 
AU > 3 < 5 

 
MÉDIO 

 

1.04 

Extração de agregados da 
construção civil, tais como 
areia, 
argila,saibro,cascalho,quartzito 
friável e outros, excetopedra 
britada. 

 

N 

 

Área útil (ha) 

  

AU ≤ 5 

 

AU > 5 ≤ 7 

 

AU > 7 <10 

 

MÉDIO 

 

1.05 

 
Extração de areia em leito 
de rio. 

 

N 

Índice = Área útil (ha) 
do(s) Porto(s) de 
Estocagem/ 
Carregamento x 
Volume (m³/mês) 

  

I ≤ 250 

 
I > 250 ≤ 

1.000 

 
I > 1.000 
<1.500 

 

MÉDIO 
  

 

1.06 

Captação de  
 água 
mineral/potável  de
 mesa 
(fonte/surgência)  
 para 
comercialização, associadoou 
não ao envase. 

 

I 

 
Volume de captação 

(l/s) 

 
VC < 1000 

 
VC > 1.000 < 

2.000 

 
VC >2.000 
< 3.000 

 

VC > 3.000 

 

MÉDIO 

2 ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

 
2.01 

Suinocultura (ciclo 
completo) sem lançamento 
de efluentes líquidos em 
corpo hídrico e/ou em cama 
sobreposta 

 
N 

Número de cabeças 
por ciclo (capacidade 

instalada) 

 

NC < 20 

 
 

NC >20 < 30 

 

NC > 30 
≤ 50 

 

NC >50 
< 100 

 
MEDIO 

  

 
 
2.02 

Suinocultura (exclusivo para 
produção de leitões / 
maternidade) sem lançamento 
de efluentes líquidos em corpo 
hídrico e/ou em 
camasobreposta 

 
 

N 

 
Número de matrizes 

(capacidade 
instalada) 

 
 

NM < 10 

 
 

NM > 10 
< 15 

 
 

NM > 15 
≤ 20 

 
 

NM >20 
< 30 

 
 

MEDIO 

2.03 Suinocultura (exclusivo para 
terminação) sem lançamento 
de efluentes líquidos em 
corpo hídrico e/ou em cama 
sobreposta 

N Número de 
cabeças por ciclo 

(capacidade instalada) 

 
NC < 20 NC >20 < 30 NC > 30 

≤ 50 
NC > 50 
< 100 

MEDIO 
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2.04 

 
Incubatório de ovos/Produção de 
pintos de 1 dia. 

 
N 

Capacidade máxima 
de incubação (em 
número de ovos) 

 

CM < 5.000 

 

CM > 5.000 
< 10.000 

 

CM> 10.000 
≤ 20.000 

 

CM > 20.000 
 

MEDIO 

  

 
 

2.05 

 
 
Avicultura. 

 
 

N 

Área de confinamento 
de aves (área de 

galpões construída, em 
m²) 

 

AC <200 

 
 

AC > 200 <500 

 
 

AC > 500 
≤ 1.000 

 
 

AC > 1.000 

 
 

MED
IO 

 
2.06 

Unidade de resfriamento / 
lavagem de aves vivas para 
transporte. 

 
N 

 
Área útil (m²) 

 

SIMPLIFICADO 

 

MEDIO 

   

 
2.07 

Criação de animais de pequeno 
porte confinados em ambiente 
não aquático, exceto fauna 
silvestre. 

 
N 

Área de confinamento 
de animais (m²) 

 

AC <200 

 

AC > 200 
<500 

 

AC > 500 
≤ 1.000 

 
 

AC > 1.000 

 
 

MED
IO 

 
2.08 

Criação de animais de médio 
ou grande porte confinados 
em ambiente não aquático, 
exceto fauna silvestre. 

 
N 

 
Número Máximo de 
Cabeças 

 

NC< 200 

 

NC > 200 
<500 

 

NC > 500 
≤ 1.000 

 
 

NC > 1.000 

 
 

MED
IO 

 
2.09 

 
Secagem mecânica de grãos 

 
N 

Capacidade instalada 
(Volume total dos 

secadores em litros) 

 

VTS <15.000 

 

VTS > 15.000 
<30.000 

 
VTS > 
30.000 

≤ 40.000 

 

VTS >40.000 

 
 

MED
IO 

 
2.10 

 
Pilagem de grãos 

 
N 

Capacidade 
instalada 

(sacas/hora) 

 
SIMPLIFICADO 

 

BAIXO 

   

 
2.11 

Despolpamento/descascament o 
de café, em via úmida. 

 
N 

Capacidade instalada 
(litros de café/h) 

 

CI < 1.000 

 
CI > 1.000 

< 1.500 
CI 

>1.500 
≤2.000 

CI 
>2.000 
<3.000 

 

ALTO 
  

 
2.12 

Central de seleção, 
tratamento e embalagem de 
produtos vegetais; packing 
house. 

 
N 

 
Área construída (m²) 

 

AC < 150 

 

AC > 150 
< 300 

 

AC >300 
≤ 600 

 
 

AC > 600 

 
 

MED
IO 

2.13 Classificação de ovos N 
Área construída (m²)  

SIMPLIFICADO 
 

BAIX
O 

 
 

2.14 

Unidades de resfriamento, 
refrigeração ou congelamentode 
vegetais, exceto produção 
artesanal. 

 
 

I 

 
 
Área útil (há) 

 

SIMPLIFICADA 

 
 

BAIX
O 

3 INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS 

3.01 
 
Desdobramento de  Rochas 
Ornamentais,  quando 
exclusivo. 

 

I 

Capacidade máxima 
de produção de 
chapas 
desdobradas(m²/mês) 

  

CMCD ≤ 5.000 

 
CMCD > 

5.000 ≤ 
10.000 

 
CMCD > 

10.000 < 
20.000 

 

MÉD
IO 
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5.02 Relaminação de metais e ligas 

não-ferrosos. I Capacidade Máxima de 
Produção (t/mês) 

 
CMP ≤ 160 

CMP 
≤ 

>160 
330 

CMP> 330 < 
500 MÉDI

O 
 

5.03 
 
Produção de soldas e anodos. 

 
I 

Capacidade Máxima 
de Produção (t/mês) 

  
CMP ≤ 2 

 
CMP 

 
> 

 
2 

 
≤ 

 
5 CMP > 5 

<10 

 
MÉDIO 

 
5.04 

Metalurgia do pó, inclusivepeças 
moldadas(ferramentas 
de usinagem eoutras). 

 
I 

Capacidade Máxima de 
Produção (t/mês) 

  
CMP < 1 

 
CMP 

 
>1 

 
≤ 

 
3,5 CMP > 3,5 

< 5 

 
MÉDIO 

5.06 Serralheria (somente corte). I Área Útil (m2) SIMPLIFICADO BAIXO 
 
 
 
 
 
 

5.07 

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 

 
 
 
 

Capacidade Máxima de 
Processamento (t/mês) 

 
 
 
 
 

SIMPLIFICADO 

 
 
 
 
 
 

BAIXO 

 
 
 
5.08 

Reparação    retifica, 
lanternagem e/ou manutenção 
de máquinas, aparelhos e 
equipamentos  mecânicos 
diversos, inclusive  motores 
automotivos, sem pinturapor 
aspersão, incluindo oficinas 
mecânicas 

 
 
 

I 

 
 

Área útil (ha) 

 

AU < 0,03 

 
 

AU >0,03 
< 0,1 

 
 

AU >0,1 
< 0,5 

 
 
 

AU >0,5 

 
 
 

MÉDIO 
  

 
 
 

5.09 

Reparação    retifica, 
lanternagem e/ou manutenção 
de máquinas, aparelhos e 
equipamentos  mecânicos 
diversos, inclusive  motores 
automotivos, com pintura por 
aspersão, incluindo oficinas 
mecânicas 

 
 
 

I 

 
 

Área útil (há) 

  
 

AU <0,03 

 
 

AU >0,03 
< 0,1 

 
 
 

AU >0,5 

 
 
 

MÉDIO 

 
 
 
 
 
 

5.10 

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 

 
 
 
 

Capacidade Máxima 
de Produção (t/mês) 

  
 
 
 
 
 

CMP ≤ 1 

 
 
 
 
 
 

CMP >1 ≤ 3,5 

 
 
 
 
 

CMP > 3,5 ≤ 
5 

 
 
 
 
 
 

MÉDIO 

 
5.11 

Fabricação  de Placas  e 
Tarjetas Refletivas para 
veículos automotivos. 

 
I 

 
Área útil (m²) 

 
SIMPLIFICADO 

 
BAIXO 

6 INDÚSTRIA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÃO 
 

6.01 

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

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + área 
de estocagem (ha), 
quando 
houver 

  

I ≤ 0,2 

 
I > 0,2 ≤ 

0,5 

 

I > 0,5 < 1 

 

MÉDIO 
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6.02 

Fabricação e/ou Montagem de 
máquinas, aparelhos  e 
equipamentos  para 
comunicação einformática. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + área 

de estocagem 
(ha), quando houver 

 
SIMPLIFICADO 

 

BAIXO 

 INDÚSTRIA DE MATERIAL DE TRANSPORTE 

7.01 Estaleiros Artesanais, 
contemplando fabricação, I Área total (ha) 

 AT > 0,03 ≤ 
0,05 

AT > 0,05 
≤ 0,08 

AT > 0,08 < 
0,5 BAIXO 

 
 
 
 

7.02 

 
 

Fabricação e/ou Montagem de 
meios de transporte rodoviário, 
ferroviário e aeroviário. 

 
 
 
 

I 

 
 

Índice = Área 
construída (ha) + área 
de estocagem (ha), 
quando houver 

  
 
 
 

I ≤ 0,2 

 
 
 
 

I > 0,2 ≤ 
0,5 

 
 
 
 

I > 0,5 < 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 (ferramentas, móveis, 
chapas e placas de madeira 
compensada ou prensada, 
revestidas ou não com material 
plástico, entre outros), 
sempintura e/ou outras 
proteções superficiais., 
exceto para aplicação rural. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 
Volume de madeira a 
ser processada 
(m³/mês) 

  
 
 
 

VMP ≤ 50 

 
 
 
 

VMP > 50 ≤ 
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, (ferramentas, móveis, 
chapas e placas de madeira 
compensada ou prensada, 
revestidas ou não com material 
plástico, entre outros, 
compintura e/ou outras 
proteções superficiais.), 
exceto para aplicação rural. 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 
Volume de madeira a 
ser processada 
(m³/mês) 

  
 
 
 

VMP ≤ 20 

 
 
 
 

VMP >20 ≤ 
200 

 
 
 
 

VMP > 200 

 
 
 
 

MÉDIO 

 

8.03 

 
Fabricação de artigos de 
colchoaria e estofados. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + área 
de estocagem (ha), 
quando 
houver 

 

I < 0,2 

 

I > 0,2 

 

I > 0,2 ≤ 1 

 

I > 1 

 

BAIXO 

 
8.04 

Serraria (somente desdobra 
de madeira). 

 
N 

Volume mensal de 
madeira a ser serrada 

(m³/mês) 

 
VMM ≤ 100 

 
VMM > 100 

<300 

 
VMM > 300 

≤ 400 

 

VMM > 400 

 

MEDIO 

 
8.05 

Fabricação de caixas de 
madeira para uso 
agropecuário e paletes. 

 
N 

Volume mensal de 
madeira a ser 

processada (m³/mês) 

 

VMM ≤100 

 

VMM >100 
<300 

 

VMM > 300 
≤ 400 

 
 

VMM > 400 

 
 
MEDIO 

 
8.06 

Tratamentotérmicoemmadeira, 
sem uso  de produtosquímicos. 

 
I 

Volume de madeira a 
ser processada 

(m³/mês) 

SIMPLIFICADO  
BAIXO 

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 

Índice (I) = Área 
construída + área 
de estocagem, 
quando houver (ha) 

 

SIMPLIFICADO 

 
BAIXO 
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10 INDÚSTRIA DE BORRACHA 
 

10.1 

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

 

I 

Capacidade 
máxima de 
produção 
(unidades/mês) 

 

CMP < 500 

 
CMP >500 
≤ 1.000 

 
CMP > 1.000 

≤ 3.000 

 
CMP > 

3.000 
< 

5.000 

 

MÉDIO 

 

10.2 

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

 

I 

Capacidade 
máxima de 
produção 
(unidades/mês) 

  

CMP ≤ 500 

 
CMP > 500 

≤ 1.000 

 
CMP 

>1.000 
< 2.000 

 

MÉDIO 

 
 
 
 
10.3 

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 

 
 
Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  
 
 
 

I ≤ 0,2 

 
 
 

I > 0,2 ≤ 
0,5 

 
 
 
 

I > 0,5 < 
1 

 
 
 
 

MÉDIO 

11 INDÚSTRIA QUÍMICA 
 
 
 
11.1 

 
Fabricação de resinas, fibras e fios 
artificiais e sintéticos e de borracha e 
látex sintéticos. 

 
 
 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  
 
 

I ≤ 0,05 

 
 

I > 0,05 ≤ 
0,1 

 
 

I > 0,1 
< 0,2 

 

ALTO 

 

11.2 

 
Fabricação de corantes e 
pigmentos. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

MÉDIO 

 
 
 
11.3 

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 

 
Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  
 
 

I ≤ 0,1 

 
 

I > 0,1 ≤ 
0,2 

 
 
 

I >0,2 < 
0,3 

 
 
 

MÉDIO 

 

11.4 

Fabricação de concentrados 
aromáticos naturais, artificiaise 
sintéticos – inclusivemescla. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

MÉDIO 

 

11.5 

 
Fabricação de sabão, 
detergentes, glicerina eafins. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

MÉDIO 

 

11.6 

 
Fracionamento, embalagem e 
estocagem de produtos químicos e 
de limpeza. 

 

N 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

I ≤ 0,1 

 
I>0,1 
≤0,3 

 
I > 0,3 ≤ 

0,5 

 

I > 0,5 

 

MÉDIO 

 

11.7 

 
Fabricação de produtos de 
perfumaria/ cosméticos. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

MÉDIO 

 

11.8 

Fabricação / Industrialização de 
produtos derivados de poliestireno
 expansível 
(isopor). 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,2 

 
I > 0,2 ≤ 

0,3 

 
I > 0,3 
< 0,5 

 

MÉDIO 
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11.9 Curtimento e outras 
preparações de couro e peles, 
sem uso de produtos químicos 
(uso de extratos vegetais,salga 
eoutros). 

I Capacidade 
máxima de 
produção 
(peças/mês) 

 
CMP ≤ 10.000 

CMP 
>10.000 ≤ 

50.000 

CMP > 
50.000 < 

100.000 
MÉDIO 

12 INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS 
 
 
12.1 

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

 
 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  
 

I ≤ 0,2 

 

I > 0,2 ≤ 
0,5 

 
 

I > 0,5 < 1 

 
 

MÉDIO 

13 INDÚSTRIA TÊXTIL 
 

13.1 

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

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

I < 0,2 

 
I>0,2 
≤0,3 

 
I > 0,3 ≤ 

0,5 

 

I > 0,5 

 

MÉDIO 

 

13.2 

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

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,2 

 
I > 0,2 ≤ 

0,5 

 

I > 0,5 < 1 

 

ALTO 

 

13.3 

 
Fabricação de cordas, cordõese 
cabos de fibras têxteis e 
sintéticas. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,2 

 
I > 0,2 ≤ 

0,5 

 

I > 0,5 < 1 

 

MÉDIO 

 

13.4 

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

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 
SIMPLIFICADA 

 

BAIXO 

 

13.5 

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

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,5 

 

I > 0,5 

 

MÉDIO 

 

13.6 

 
Fabricação de artigos de 
passamanaria, fitas, filós, 
rendas e bordados. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 
SIMPLIFICADA 

 

BAIXO 

 

13.7 

 
Fabricação de artefatos têxteis 
não especificados, com 
estamparia e/ou tintura. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,2 

 
I > 0,2 ≤ 
0,5 

 

I > 0,5 ≤ 1 

 

ALTO 

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

 
14.1 

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

 
I 

Índice (I) = (área 
construída +área 
de estocagem, 
quandohouver) 

 
SIMPLIFICADA 

 
BAIXO 

 
 
14.2 

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

 
 

I 

 
Índice (I) = (área 
construída + área 
de estocagem, 
quando houver) 

 
SIMPLIFICADA 

 
 

BAIXO 

 
 
14.3 

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

 
 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  
 

I ≤ 0,5 

 

I > 0,5 ≤ 
0,1 

 

I > 0,1 < 
0,2 

 
 

ALTO 
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14.4 

Lavanderia industrial com 
tingimento, amaciamento e/ou 
outros acabamentos emroupas, 
peças do vestuárioe 
artefatos diversos de tecidos. 

 

I 

Número de 
unidades 
processadas 
(unidades/dia) 

  

NUP ≤ 500 

 
NUP > 500 

≤1.500 

 
NUP > 1.500 

<2.000 

 

ALTO 

14.5 Lavanderia comercial de 
artigos de vestuário,cama, I Índice = Área 

construída (ha) + 
 

I > 0,05 ≤ 0,1 I > 0,1 ≤ 
0,2 

I > 0,2 < 
0,3 MÉDIO 

 mesa e banho, exceto artigos 
de serviços de saúde, sem 
tingimento de peças. 

 área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

I <0,05     

 
 

14.6 

Lavanderia comercial de artigos 
de vestuário, cama, mesa e 
banho, com lavagem de artigos 
de serviços de saúde, e/ou 
tingimento de 
peças. 

 
 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  
 

I ≤ 0,05 

 

I > 0,05 ≤ 
0,1 

 

I > 0,1 < 
0,3 

 
 

MÉDIO 

 

14.7 

Fabricação de artigos diversos 
de couros, peles e materiais 
sintéticos, sem curtimento 
e/ou tingimento e/ou 
tratamento de superfície. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,2 

 
I > 0,2 ≤ 

0,3 

 
I > 0,3 < 

0,5 

 

MÉDIO 

 

14.8 

Fabricação de artigos diversos 
de couros, peles e materiais 
sintéticos, com curtimento 
e/ou tingimento e/ou 
tratamento de superfície. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,05 

 
I > 0,05 ≤ 

0,1 

 
I > 0,1 < 

0,2 

 

ALTO 

15 INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

 
15.1 

 
Torrefação e/ou moagem de 
café e outros grãos. 

 
I 

Capacidade 
máxima de 
processamento 
(ton/d) 

 
CP ≤ 2 

 
CP > 2 ≤ 3 

 
CP > 3 ≤ 4 

 
CP > 4 

 
MÉDIO 

 

15.2 

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

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 < 

0,3 

 

MÉDIO 

 

15.3 

Entreposto e envase de mel, 
associado ou não à produçãode 
balas e doces deste produto, 
excetoprodução 
artesanal. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

I < 0,03 

 
I > 0,03 
< 0,05 

 
I > 0,05 
≤ 0,08 

 

I > 0,1 

 

MÉDIO 

 

15.4 

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

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 

I >0,2 < 0,3 

 

MÉDIO 

 

15.5 

 

Preparação de sal de cozinha. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 < 

0,3 

 

MÉDIO 

 

15.6 

Refino e preparação de óleos e 
gorduras vegetais, produção de 
manteiga de cacau e 
gorduras de origem animal 
destinadas à alimentação. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,05 

 
I > 0,05 ≤ 

0,1 

 
I > 0,1 < 

0,2 

 

ALTO 

5.7 
 

Fabricação de vinagre. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 < 

0,3 

 

MÉDIO 

 
15.8 

Industrialização  do leite 
(incluindo beneficiamento, 
pasteurização e produção de 
leite em pó), comqueijaria. 

 
I 

Capacidade 
máxima de 
processamento 
(litros/dia) 

  
CP ≤ 10,000 

 
CP > 10,000 

≤ 20,000 

 
CP >20,000 
< 30,000 

 
ALT
O   
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15.9 

Industrialização do leite 
(incluindo beneficiamento, 
pasteurização e produção de 
leite em pó), sem queijaria. 

 
I 

Capacidade 
máxima de 
processamento 
(litros/dia) 

  
CP ≤ 20.000 

 
CP > 20.000 

≤ 30.000 

 
CP > 30.000 

< 60.000 

 
MÉDIO 

 

15.10 

 
Fabricação de massas 
alimentícias e biscoitos, exceto 
produção artesanal. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

I <0,05 

 

0,05 < I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 < 

0,3 

 

MÉDIO 

 
15.11 

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

 
I 

Capacidade 
máxima de 
produção (t/mês) 

  
CMP ≤ 20 CMP > 20 ≤ 

50 
CMP > 50 < 

100 

 
MÉDIO 

 
15.12 Fabricação de polpa de frutas, 

exceto produção artesanal. 

 
I 

Quantidade 
máxima de fruta 
processada (t/dia) 

  
FP ≤ 5 

 
FP >5 ≤ 35 FP > 35 < 

50 

 
MÉDIO 

 

15.13 

 
Fabricação de fermentos e 
leveduras. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I >0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 < 

0,3 

 

MÉDIO 

 
15.14 

 
Industrialização/Beneficiament o 
de pescado. 

 
I 

Capacidade 
máxima de 
processamento 
(kg/dia) 

 
CMP <1.500 

 
CMP > 1.500 ≤ 

3.000 

CMP > 
3.000 ≤ 
4.000 

CMP > 
4.000 < 
6.000 

 
MÉDIO 

 
15.15 

 
Açougues e/ou peixarias. 

 
I 

Capacidade 
máxima de 
processamento 
(kg/dia) 

 
SIMPLIFICADO 

 
MÉDIO 

 
15.16 

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

 
I 

Capacidade 
máxima de abate 
(animais/dia) 

  
CA ≤ 200 CA > 200 ≤ 

30.000 
CA > 30.000 

< 50.000 

 
MÉDIO 

 
15.17 

Abatedouro de suínos, ovinos e 
outros animais de médio porte, 
exceto animais 
silvestres. 

 
I 

Capacidade 
máxima de abate 
(animais/dia) 

  
CA ≤ 25 

 
CA > 25 ≤ 

50 

 
CA > 50 < 

80 

 
ALTO 

 
15.18 

Abatedouro de bovinos e 
outros animais de grande 
porte, exceto animais 
silvestres. 

 
I 

Capacidade 
máxima de abate 
(animais/dia) 

  
CA ≤ 20 

 
CA> 20 ≤ 

30 

 
CA > 30 < 

40 

 
ALTO 

15.19  

Abatedouros mistos de bovinos 
e suínos e outros animais de 
médio e grande porte, exceto 
animais silvestres. 

 
 
 

I 

Capacidade 
máxima deabates 
= (Número máximo 
de animais de 
grande porte 
abatidos/dia x 3) + 
número máximo de 
animais de médio 
porteabatidos/dia 

  
 
 

CA ≤ 25 

 
 
 

CA > 25 ≤ 
50 

 
 
 

CA > 50 < 
80 

 
 
 

ALTO 

 

15.20 

Industrialização/Beneficiament 
o de carne, incluindo desossa e 
charqueada; produção de 
embutidos e outros produtos 
alimentares de origem animal. 

 

I 

 
Capacidade 
máxima de 
produção (t/mês) 

 

CMP ≤ 10 

 

CMP >10 ≤ 35 

 
CMP > 35 ≤ 

80 

 
CMP > 80 

<100 

 

MÉDIO 

 

15.21 

 
Fabricação de temperos e 
condimentos. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I >0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 < 

0,3 

 

MÉDIO 
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15.22 

 
 

Supermercados e 
hipermercados com atividades de 
corte e limpeza de carnes, pescados 
e semelhantes (com açougue, 
peixaria eoutros). 

 
 
 
 
N 

 
 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 
 
 
 

SIMPLIFICADO 

 

MÉDIO 

15.23 Frigoríficos sem abate. I Índice = Área útil 
(m²) 

SIMPLIFICADO 
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 

Capacidade 
máxima de 
armazenamento 
(litros) 

  

CA ≤ 15.000 

 
CA > 15.000 

≤ 60.000 

 
CA > 

60.000 
<   

120
.00
0 

 

MÉDIO 

16.02 Preparação e envase de água de 
coco. I Produção máxima 

(litros/dia) PD < 
3.000 

PD >3.000 ≤ 
5.000 

PD > 5.000 
≤ 15.000 

PD > 
15.000 

< 30.000 
MÉDIO 

 
16.03 

Fabricação de vinhos, licores e 
outras bebidas alcoólicas 
semelhantes,  exceto 
aguardentes, cervejas, chopes e 
maltes, excetoartesanal. 

 
I 

 
Produção máxima 
diária (litros/dia) 

  
PD ≤ 8.000 

 
PD > 8.000 
≤ 15.000 

 
PD > 

15.000 
< 25.000 

 
ALTO 

 
16.04 

Fabricação de cervejas, chopes e 
maltes, exceto artesanal. 

 
I Produção máxima 

diária (litros/dia) 

  
PD ≤ 8.000 PD > 8.000 

≤ 15.000 
PD > 

15.000 
< 25.000 

 
ALTO 

 
16.05 

 
Fabricação de sucos. 

 
I Produção máxima 

diária (litros/dia) 

  
PD ≤ 3.000 

PD > 3.000 
≤ 5.000 PD > 

5.000 
< 10.000 

 
ALTO 

  

 
16.06 

Fabricação de refrigerantes e outras 
bebidas não alcoólicas, 
exceto sucos. 

 
I Produção máxima 

diária (litros/dia) 

  
PD ≤ 5.000 PD > 5.000 

≤ 10.000 
PD > 

10.000 
< 25.000 

 
ALTO 

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 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

SIMPLIFICADO 

 

BAIXO 

 

17.02 

 
Fabricação e elaboração de 
vidros e cristais. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

I ≤ 0,05 

 

I > 0,05 ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 

I > 0,2 

 

MÉDIO 

 

17.03 

 
Corte e acabamento de vidros, sem 
fabricação e/ou elaboração. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

I ≤ 0,1 

 

I >0,1 ≤ 0,2 

 
I > 0,2 ≤ 

0,3 

 

I > 0,3 

 

MÉDIO 

 

17.04 

Fabricação e elaboração de produtos 
diversos de minerais não metálicos 
(abrasivos, lixas, esmeril e outros). 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

I < 0,5 

 
I > 0,5 

≤ 1 

 

I > 1 ≤ 2 

 

I > 2 

 

MÉDIO 

 

17.05 

Fabricaçãodepeças,artefatose 
estruturas utilizando fibra de vidro 
eresina. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,05 

 
I > 0,05 ≤ 

0,1 

 
I > 0,1 
< 0,2 

 

ALTO 

 

17.06 

 

Gráficas e editoras. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 

(ha), quando 
houver 

 
SIMPLIFICADO 

 

MÉDIO 
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17.07 

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

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 
SIMPLIFICADO 

 

BAIXO 

 

17.08 

 
Fabricação de aparelhos 
ortopédicos. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 
SIMPLIFICADO 

 

MÉDIO 

 

17.09 

 
Fabricação de instrumentos de 
precisão não elétricos. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

MÉDIO 

 

17.10 

 
Fabricação de aparelhos para uso 
médico, odontológico e cirúrgico. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

MÉDIO 

 

17.11 

 
Fabricação de artigos 
esportivos. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

MÉDIO 

 
17.12 

Fabricação de artigos de joalheria, 
bijuteria, ourivesaria elapidação. 

 
I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

I ≤ 0,05 

 
I >0,05 ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 
MÉDIO 

 

17.13 

Fabricação de pincéis, 
vassouras,  escovas  e 
semelhantes, inclusive com 
reaproveitamento  de 
materiais. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 

(ha), quando 
houver 

 

I ≤ 0,05 

 

I >0,05 ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

BAIXO 

 

17.14 

 
Fabricação de produtos 
descartáveis de higienepessoal. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  

I ≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

MÉDIO 

 

17.15 

Beneficiamento e embalagem de 
produtos fitoterápicos naturais,
 inclusive 
medicamentos e suplementos 
alimentares. 

 

I 

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

(ha), quando 
houver) 

 

I < 0,03 

 
I > 0,03 

≤ 0,1 

 
I > 0,1 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,3 

 

MÉDIO 

 
 

17.16 

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

 
 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

  
 

I ≤ 0,2 

 

I > 0,2 ≤ 
0,3 

 
 

I < 0,5 

 
 

MÉDIO 

 
 

17.17 

 
Fabricação de velas de cera e 
parafina. 

 
 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de estocagem 
(ha), quando 
houver 

 

I ≤ 0,1 

 
 

I > 0,1 ≤ 0,2 

 

I > 0,2 ≤ 
0,5 

 
 

I > 0,5 

 
 

MÉDIO 

18 SANEAMENTO      

 
18.01 

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

 
N 

 
Vazão máxima 
de projeto - 
VMP (l/s) 

  
20 ≤VMP 

 
VMP >20 ≤ 

80 

 
VMP > 80 

< 100 

 
MÉDIO 

 
18.02 

Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE), sem lagoas – vinculada à 
sistema público de coleta e 
tratamento de esgoto. 

 
N 

 
Vazão máxima 
de projeto - 
VMP (l/s) 

  
10≤ VMP 

 
VMP > 10 ≤ 

20 

 
VMP > 20 

< 50 

 
MÉDIO 

19 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
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19.01 

Loteamento 
predominantemente 
residencial ou para unidades 
habitacionais populares. 

 
N 

Índice = Número 
de lotes x Número 
de lotes x Área 
total (ha) / 1000 

  
I ≤ 300 

 
I >300 ≤ 

2.000 

 
I > 2.000 
≤ 3.000 

 
MÉDIO 

 

19.02 

 

Condomínios Horizontais. 

 

N 

Índice = Número de 
frações ideais x 
Número de frações 
ideais x Área total 
(ha) / 1000 

  

I ≤ 300 

 
I >300 ≤ 

2.000 

 
I > 2.000 
≤ 3.000 

 

MÉDIO 

 
19.03 

Unidades 
 habitacionais 
populares em  loteamentos 
consolidados ou já licenciados. 

 
N Unidades 

habitacionais 

  
UH ≤ 100 UH > 100 ≤ 

200 

 
UH > 200 

 
MÉDIO 

 
19.04 

Parcelamento do solo para fins 
urbanos exclusivamente sob a 
forma de desmembramento. 
Não inclui loteamento. 

 
N 

 
Área útil (ha) 

 
I ≤ 300 

 
I >300 ≤ 2.000 

 
I > 2.000 ≤ 3.000 

 
BAIXO 

 

19.05 

 
Condomínios ou 
conjuntos habitacionais 
verticais. 

 

N 

Índice = Número 
de unidades x 
Número de 
unidades x Área 
total (ha) / 1000 

  

I ≤ 300 

 
I >300 ≤ 

2.000 

 
I > 2.000 
≤ 3.000 

 

MÉDIO 

 
 
 
19.06 

Terraplenagem (corte e aterro) 
quando vinculada à atividade 
não   sujeita   aolicenciamento 

ambienta
l (exceto para a 
terraplenagem executada
 no  interior
 da propriedade 
rural e com objetivo 
 agropecuário, 
inclusive carreadores). 

 
 
 

N 

 
 
 
Área terraplanada 
(ha) 

  
 
 

AT ≤ 0,5 

 
 
 

AT > 0,5 ≤ 2 

 
 
 

AT > 2 

 
 
 

MÉDIO 

19.07 Áreas de empréstimo e/ou 
bota-fora, sem 
comercialização,  quando 
vinculadas à atividade não 
sujeita ao licenciamento 
ambiental. 

N Área total (ha) 
 

ATO ≤ 0,5 ATO > 0,5 ≤ 
2 

ATO > 2 MÉDIO 

19.08 Loteamentos Industriais. N Área total (ha) 
 

ATO ≤ 5 ATO > 5 ≤ 
10 

ATO > 10 
< 20 ALTO 

19.09 Loteamentos 
empresariais. 

ou dist
rito
s 

N Área total (ha) 
 

ATO ≤ 5 
ATO >5 ≤ 

10 
ATO >10 < 

20 MÉDIO 

 
 
 
19.10 

Empreendimentosdesportivos, 
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 

 
 
 
Área útil (ha) 

 
 

AU < 
1 

 
 
 

AU >1 
≤ 2 

 
 
 

AU > 2 ≤ 5 

 
 
 

AU > 5 < 
10 

 
 
 

MÉDIO 

 
 
 
 
19.11 

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 usopúblico, 
recomposição de vegetação 
e outros). 

 
 
 
 

N 

 
 
 
 
Área de 
abrangência (ha) 

  
 
 
 

AA ≤ 1 

 
 
 
 

AA > 1 ≤ 3 

 
 
 
 

AA > 3 < 
5 

 
 
 
 

MÉDIO 

19.12 Projetos de assentamentos de 
reforma agraria N Nº de família 

 
NF < 16 

NF >16 ≤ 
25 

NF > 25 
< 50 MÉDIO 

 

19.13 

Empreendimentos de 
hospedagem (pousadas, casas 
de repouso, centrosde 
reabilitação, hotéis e 
motéis) instalados em área 
rural. 

 

N 

 
Índice = Número de 
leitos x Área útil 
(ha) 

 

I < 35 

 
I>35 
≤50 

 
I > 50 ≤ 

100 

 

I > 100 

 
 

MÉDIO 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 197

 

13 
 

 
19.14 Cemitérios

 horizontai
s (cemitériosparques). 

N Número de jazigos NJ ≤ 500 NJ>500 ≤ 800 NJ > 800 ≤ 
1.300 

NJ > 1.300 
<3.000 MÉDIO 

19.15 Cemitérios verticais. N Número de lóculos 
 

NL ≤ 1.500 
NL > 1.500 

≤ 3.000 
NL > 
3.000 

< 5.000 
MÉDIO 

20 ENERGIA 
 

20.01 

 
Envasamento e 
industrialização de gás. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

  

I ≤ 0,3 

 
I > 0,3 
≤ 0,6 

 
I > 0,6 

< 1 

 

MÉDIO 

20.02 Usina de geração de 
energia solar fotovoltaica N Área de 

intervenção 
(ha) 

 
AIN ≤ 10 AIN > 10 

≤ 30 
AIN > 30 

< 50 BAIXO 

 
20.03 

Implantação 
Transmissão 
elétrica. 

de 
de 

Lin
has 
de 
ene
rgia 

 
N 

 
Tensão (kV) 

  
T ≤ 138 T > 138 ≤ 

230 

 
T > 230 

 
MÉDIO 

20.04 Implantação de Subestação de 
energia elétrica. N Área de 

intervenção (ha) 
 

AIN ≤ 1 AIN > 1 ≤ 
1,3 AIN > 

1,3 
BAIXO 

21 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
 

21.01 

Triagem, desmontagem e/ou 
armazenamento temporário de 
resíduos sólidos 
reutilizáveise/ourecicláveisnão 
perigosos. 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de 
estocagem (ha), 
quando 
houver 

 
 

I < 0,3 

 
I > 0,3 
≤ 0,5 

 
I > 0,5 ≤ 

0,8 

 

I > 0,8 

 

BAIXO 

 

21.02 

Triagem, desmontagem e/ou 
armazenamento temporário de 
resíduos sólidos Classe I 
(incluindo ferro velho). 

 

I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de 
estocagem 
(ha), 
quando 
houver 

  

I ≤ 0,05 

 
I > 0,05 ≤ 

0,2 

 
I > 0,2 
< 0,5 

 

MÉDIO 

 
21.03 

Armazenamento, reciclagem 
e/ou comércio de óleo de 
origem vegetal usado, sem 
beneficiamento. 

 
N 

Capacidade de 
armazenamento 
(m³) 

  
CA ≤ 5.000 

 
CA >5.000 
≤ 10.000 

 
CA > 

10.000 
<15.000 

 
MÉDIO 

 
21.04 

Reciclagem e/ou recuperação 
de resíduos sólidos triados, 
não perigosos. 

 
I 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

 

I ≤ 0,1 

 
I >0,1 ≤ 0,2 I > 0,2 ≤ 

0,3 
I > 0,3 
< 0,5 

 
MÉDIO 

 

21.05 

 
Compostagem, exceto resíduos 
orgânicos de atividades 
agrosilvopastoris. 

 

N 

Índice = Área 
construída (ha) + 
área de 
estocagem 
(ha), 
quando 
houver 

 

I ≤ 0,1 

 

I > 0,1 ≤ 0,2 

 
I > 0,2 ≤ 

0,3 

 
I > 0,3 
< 0,5 

 

MÉDIO 

 
21.06 

Transbordo triagem e 
armazenamento temporário de 
resíduos da construção civil ou 
resíduos volumosos. 

 
N 

Quantidade de 
Resíduos 

recebidos (t/dia) 

 
SIMPLIFICADO 

 
BAIXO 

 
 

21.07 

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 

 

Quantidade de 
resíduos 
recebida (t/dia) 

  
 

QRR ≤ 10 

 
 

QRR > 10 ≤ 
20 

 
 

QRR > 20 
< 30 

 
 

MÉDIO 

 

21.08 

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

 

N 

 

Área Útil (ha) 

  

AU ≤ 0,1 

 
AU > 0,1 ≤ 

0,2 

 

AU > 0,2 

 

BAIXO 

 
 

21.09 

 
Aterro de resíduo sólido e 
rejeitos oriundos de atividades 
de construção civil – CLASSE A 

 
 

N 

 
Capacidade de 
armazenamento 
(m³) 

  
 

I < 2 

 
 

I > 2 ≤ 5 

 
 

I > 5 < 
10 

 
 

MÉDIO 
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21.10 
Posto e central de recebimento 
de embalagens de agrotóxicos. 

 
N 

Área 
construída 
(m²) 

 
SIMPLIFICADO 

 
BAIXO 

 
21.11 

Compostagem de resíduos 
orgânicos provenientes 
exclusivamente de 
atividades agropecuárias 

 
N 

 
Área útil (m2) 

 

AC ≤ 100 

 
 

AC > 100 ≤ 200 

 

AC > 200 
≤ 300 

 
 

AC > 300 

 
 

MEDIO 

22 OBRAS E ESTRUTURAS DIVERSAS 
 
 
 
 

22.01 

Microdrenagem (redes de 
drenagem de águas pluviais 
com diâmetro de tubulação 
requerido menor que 1000 mm 
e seus dispositivos de 
drenagem),semnecessidadede 
intervenção em corposhídricos 
(dragagens, canalização e/ou 
retificações, dentre 
outros).Nãoincluicanais 
dedrenagem. 

 
 
 
 

N 

 
 
 
 
Extensão em (Km) 

 
 

KM < 2 

 
 
 
 

KM>2 
<3 

 
 
 
 

KM > 3 
≤ 4,5 

 
 
 
 

KM > 4,5 

 
 
 
 

MÉDIO 

22.02 Restauração, reabilitação e/ou 
melhoramento de estradas ou 
rodovias municipais e vicinais. 

 
N Extensão da 

via (km) 

 
EV ≤ 30 

 
EV >30 ≤ 100 EV >100 ≤ 

150 

 
EV > 150 

 
MÉDIO 

22.03 Pavimentação de estradas e N Extensão da via EV ≤ 5 EV >5 ≤ 10 EV > 10 ≤ EV > 20 MÉDIO 

 rodovias municipais e vicinais.  (km)   20   

 
22.04 

Implantação de obras de arte 
corrente em estradas e 
rodovias 
municipais e vicinais. 

 
N Largura do 

corpo hídrico 
(m) 

LC ≤ 5 LC >5 
≤ 10 

 
LC >10 ≤ 20 

 
LC > 20 

 
MÉDIO 

22.05 Implantação de obras de arte 
especiais. N Comprimento da 

estrutura (m) 
CE ≤ 5 CE > 5 

≤15 
CE > 15 ≤ 

20 
CE > 20 

< 30 MÉDIO 

 
22.06 Estabelecimentos prisionais e 

semelhantes. 

 
N 

Capacidade 
Projetada 
(Número 
de pessoas) 

  
CPR ≤ 150 CPR > 150 

≤ 450 

 
CPR > 
450 

 
MÉDIO 

23 ARMAZENAMENTO 
E ESTOCAGEM 

       

 

23.01 

Terminal de recebimento, 
armazenamento e expedição 
de combustíveis líquidos 
(gasolina, álcool, diesel e 
semelhantes). 

 

N 

 
Capacidade
 d
e armazenamento 
(m³) 

  
 

CA ≤ 5.000 

 

CA > 5.000 ≤ 
10.000 

 

CA > 
10.000 < 
15.000 

 

ALTO 

 
23.02 

Pátio de estocagem, armazém 
ou depósito exclusivo de 
produtos extrativos de origem 
mineral em bruto. 

 
N 

Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de 
estocagem 
(ha) 

 
I <1 

 
I >1 ≤ 3 

 
I >3 ≤ 5 

 
I > 5 

 
MÉDIO 

 
23.03 

Pátio de estocagem, armazém 
ou depósito exclusivo para 
blocos de rochas ornamentais. 

 
N 

Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de 
estocagem (ha) 

 
I <1 

 
I >1 ≤ 3 

 
I >3 ≤ 5 

 
I > 5 

 
MÉDIO 

 

23.04 

Terminal de armazenamento 
de gás, sem envasamento 
e/ou 
processamento,nãoassociadoà 
atividadeportuária. 

 

N 

Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de 
estocagem 
(ha) 

  

I ≤ 0,02 

 
I > 0,02 
≤0,05 

 
I > 0,05 
< 0,1 

 

MÉDIO 

 
 
 

23.05 

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

classificaçã
o (rebeneficiamento), incluindo 
frigorificados. 

 
 
 

N 

 

Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de 
estocagem (ha) 

  
 
 

I ≤ 1 

 
 
 

I > 1 ≤ 3 

 
 
 

I > 3 

 
 
 

MÉDIO 
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23.06 

Pátio de estocagem, armazém 
ou depósito para cargas gerais, 
em área/galpão aberto 
e/ou fechado (exceto 
produtos/resíduos químicos 
e/ouperigosose/oualimentícios 
 e/ou combustíveis), e 
materiais não considerados  em 
enquadramento  específico, 
inclusiveparaarmazenamentoe 
ensacamento de carvão, e 
armazenamento de areia, brita 
e outros materiais  de 
construção civil, 
comatividades de manutenção 
e/ou lavagem dE 
equipamentos e/ou unidade de 
abastecimento deveículos. 

 
 
 
 
 
 
 

N 

 
 
 
 
 
 
Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de 
estocagem (ha) 

  
 
 
 
 
 
 

I ≤ 0,1 

 
 
 
 
 
 
 

I > 0,1 ≤ 1 

 
 
 
 
 
 
 

I > 1 <3 

 
 
 
 
 
 
 

MÉDI
O 

 
 
 
 
 
 
23.07 

Pátio de estocagem, armazém 
ou depósito para cargas gerais, 
em galpão fechado (exceto 
produtos/resíduos químicos 
e/ouperigosose/oualimentícios 
 e/ou combustíveis), e 
materiais não considerados em 
enquadramento específico, 
inclusiveparaarmazenamentoe 
ensacamento de carvão, sem 
atividades de manutenção, 
lavagem de equipamentos e 
unidadede abastecimento de 
veículos. 

 
 
 
 
 
 

N 

 
 
 
 

Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de 
estocagem (ha) 

 
 
 
 
 

SIMPLIFICADA 

 
 
 
 
 
 

BAIXO 

23.08 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, sematividades 
de manutenção, lavagem de 
equipamentos e unidade de 
abastecimento deveículos. 

N Índice = Área 
construída (ha) + 
Área de 
estocagem (ha) 

 
 
 
 
 
 
 

SIMPLIFICADA 

 
 
 
 
 
 

BAIXO 

 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 200

 

16 
 

 
 

 
 

23.09 

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 

 
Índice = Área 
construída (ha) + Área 
de estocagem (ha) 

  
 

I ≤ 0,02 

 
 

I > 0,02 ≤ 
0,05 

 
 

I > 0,05 < 0,1 

 
 

MÉDIO 

 
23.10 

Armazenamento de produtos 
domissanitários e/ou de fumigação 
e/ou de expurgo. 

 
N 

Índice = Área 
construída (ha) + Área 
de estocagem 
(ha) 

  
I ≤ 0,5 

 
I > 0,5 ≤ 1 

 
I > 
1 

 
MÉDIO 

24 SERVIÇOS DE SAÚDE E ÁREAS AFINS 

24.01 Hospital. N Número de leitos 
 

NLE ≤ 50 NLE > 50 ≤ 
100 

NLE > 100 < 
200 MÉDIO 

 
24.02 

Laboratório de análises clínicas, 
patológicas, 

microbiológicas e/ou de biologia 
molecular. 

 
N 

Índice = Área 
construída (ha) + Área 
de estocagem (ha) 

  
I ≤ 0,5 

 
I > 0,5 ≤ 1 

 
I > 
1 

 
MÉDIO 

 
 

24.03 

Laboratório de análises de 
parâmetros ambientais ou de 
controle de qualidade de alimentos 
ou de produtos farmacêuticos, ou 
agronômicas (comutilização 
de reagente químico). 

 
 

N 

 
Índice = Área 
construída (ha) + Área 
de estocagem (ha) 

  
 

I ≤ 0,1 

 
 

I > 0,1 ≤ 0,2 

 
 

I > 0,2 < 0,3 

 
 

MÉDIO 

24.04 Hospital veterinário. N Número de leitos 
 

NLE ≤ 25 
NLE >25 ≤ 

50 
NLE > 50 < 

100 MÉDIO 

 
24.05 

Serviços de medicina legal e serviços
 funerários com 
embalsamento (tanatopraxia e 
somatoconservação). 

 
N 

Índice = Área 
construída (ha) + Área 
de estocagem (ha) 

  
I ≤ 0,05 

 
I > 0,05 ≤ 

0,08 

 
I > 0,08 < 

1 

 
MÉDIO 

 
24.06 

Unidade Básica de Saúde, clínicas 
médicas e veterinárias 
(com procedimentos 
cirúrgicos). 

 
N 

 
Área útil (m²) 

 
SIMPLIFICADO 

 
BAIXO 

25 ATIVIDADES DIVERSAS 
 
 

25.01 

Posto revendedor de combustíveis, 
com uso de qualquer tanque, ou 
postodeabastecimento  de 
combustíveis (não 
revendedor), com uso de tanque 
enterrado. 

 
 

N 

 

Capacidade de 
armazenamento 
(m³) 

  
 

CA ≤ 15 

 
 

CA > 15 ≤ 30 

 
 

CA > 30 

 
 

ALTO 

 
25.02 

Posto de abastecimento de 
combustíveis  (não 
revendedor) somente comtanque 
aéreo. 

 
N 

Capacidade de 
armazenamento 
(m³) 

 
CA < 
10 

 
CA >10 ≤ 60 

 
CA > 60 ≤ 

150 

 
CA > 150 

 
ALTO 

25.03 Lavador de veículos. N Área total ha ATO < 
0,3 

ATO > 0,3 
≤ 0,5 

ATO > 0,5 ≤ 
1 ATO > 1 MÉDIO 

 
25.04 

Garagens de ônibus e outros 
veículos automotores com 
atividades   de manutenção 
e/ou lavagem e/ou 
abastecimento deveículos. 

 
N 

 
Área total (ha) 

  
ATO ≤ 1 

ATO > 1 
≤ 2 

ATO 
> 2 
< 3 

 
MÉDIO 

 
 

25.05 

Canteiros de obras, vinculados a 
atividade que já obteve licença ou 
dispensadas de licenciamento, 
incluindo as atividades de 
manutenção e/ou lavageme/ou 
abastecimento deveículos. 

 
 

N 

 
 

Área total (ha) 

  
 

ATO > 0,1≤ 
0,3 

 
 

ATO > 0,3 ≤ 
0,5 

 
 

ATO > 0,5 

 
 

MÉDIO 

25.06 Casas noturnas com música ao 
vivo ou som mecânico. N Área total (m²) SIMPLIFICADA BAIXO 
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25.07 Bar e Restaurante com música ao vivo 

ou som mecânico N Área total (m²) SIMPLIFICADA BAIXO 

26 PRODUTOS ALIMENTARES E DE BEBIDAS  

26.01 
Produção artesanal de alimentos 
e bebidas 

N 
Área 
construída 
(m²) 

 
AC < 100 AC > 100 

< 200 
AC > 200 

≤ 300 
 

AC > 300 
 

MEDIO 

 
26.02 

Resfriamento e distribuição de 
leite, sem beneficiamento de 
qualquer natureza. 

 
N 

Capacidade 
de 

armazename
nto (litros) 

 
CA < 
1.000 

 
CA > 1.000 

< 2.000 

CA> 2.000< 
5.000 

 

CA > 
5.000 

 

MEDIO 

 
26.03 

Fabricação de ração balanceada 
para animais, sem cozimento 
e/ou digestão (apenas mistura). 

 
N 

Capacidade 
máxima de 
produção 
(t/mês) 

CMP < 
1.000 

 

CM> 
1.000 
< 2.000 

 
CMP 
> 

2.00
0 

≤ 5.000 

 

CM
P > 
5.0
00 

 
 

MEDIO 

26.04 
Fabricação de fécula, amido e 
seus derivados 

N 
Área 
construída 
(m²) 

 
AC < 100 

 
AC > 100≤ 

200 
AC > 
200 

≤ 300 

 
AC > 300 

 
MEDIO 

 
26.05 

 
Padronização e envase de 
aguardente (sem produção). 

 
N 

Capacidade 
máxima de 

armazename
nto (litros) 

 

SIMPLIFICADO 

BAIXO 

27 PRODUÇÃO DE BORRACHA 

 
27.01 

Beneficiamento de borracha 
natural, sem produção de 
artefatos deste material 

 
N 

I=área 
construída 

(ha) + área de 
estocagem 

(ha),quando 
houver 

 

I ≤ 
0,05 

 
 

I > 0,05≤ 
0,1 

 

I > 0,1 ≤ 0,2 

 

I >0,2 
< 0,3 

 
 

MEDIO 
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     ANEXO III 
 
   LEI COMPLEMEMTAR N° 017/2019 
 
 ATIVIDADES DISPENSADAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

*Área útil = área de estocagem + área construída 
 

 
ITEM 

 
SUBCLASSE 

CNAE 

 

ATIVIDADE 
LIMITE 

DISPENSADO 

1 4313-4/00 Desmonte de rochas não vinculado à atividade de 
mineração. Até 200 m³ 

 
2 

 
- 

Empreendimentos rurais ou de agroturismo (com 
exceção de pousadas) com produção artesanal de 

alimentos (excluídos os casos em que existam 
alambiques e despolpadores de café). 

 
Até 200 m² de Área 
útil. 

 

3 

 
 

- 

 
 
Limpeza e desassoreamento de calha de cursos hídricos 

Atendendo requisitos 
técnicos 

definidos pela 
SEMAB 

4 - Pavimentação de estradas e rodovias, quando em vias 
urbanas consolidadas. Todos 

5 - Pavimentação e conservação de vias urbanas já 
consolidadas. Todos 

6 1122-4/02 Seleção, beneficiamento e embalagens de produtos para 
chás. Todos 

 
7 

 
- 

Central de seleção, tratamento e embalagem de 
produtos vegetais (frutas, legumes, tubérculos e outros); 

Packing House 

Até 100 m2 de área 
construída 

 
8 

1062-7/00 
1092-9/00 
1094-5/00 

Fabricação de massas alimentícias e biscoitos, exceto 
produção artesanal. 

Até 300 m² de Área 
Útil. 

 
9 

 
0151-2/02 Resfriamento e distribuição de leite, sem 

beneficiamento de qualquer natureza. 

Até 1500 litros 
de capacidade do 

tanque 

10 2399-1/01 Corte e acabamento de vidros, sem fabricação e/ou 
elaboração. 

Até 500 m² de Área 
útil. 

 
11 

1812-1/00 
1813-0/01 
1813-0/99 

 
Gráficas e editoras. Até 500 m² de Área 

útil. 
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12 1122-4/99 

2121-1/03 

Beneficiamento e embalagem de produtos fitoterápicos 
naturais, inclusive medicamentos e suplementos 

alimentares. 

Até 300 m² de Área 
útil. 

 
 

13 

 
 

8112-5/00 

 
Condomínios prediais ou conjuntos habitacionais 
verticais. 

TODOS 
atendendo o 
especificado nesta 
INart.4º 

§7º 
 

14 
 

- 
Terraplanagem, corte, aterro, áreas de empréstimo e, ou 

bota-fora, exclusive em lotes urbanos para fins de 
ocupação residencial. 

 
Até 200 m³ de 

movimentação de 
solo, altura dos 
taludes até 3 m, 

independenteme nte 
da área. 

 
15 

 
- 

Terraplenagem (corte e aterro) quando vinculada à 
atividade não 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, altura dos 
taludes até 3 m, 

independentem ente da 
área 

 

16 

 
9312-3/00 
9321-2/00 

Empreendimentos desportivos, turísticos, recreativos ou 
de lazer, públicos ou privados (praças, campo de 
futebol, quadras, ginásios, parque aquático, haras, 
clubes, complexos esportivos ou de lazer em geral, 

entre outros). 

 
Até 1ha de Área 
útil. 

17 7500-1/00 
8630-5/02 

Unidades Básicas de Saúde, clinicas médicas e 
veterinárias (sem procedimento cirúrgico). Todos 

 
 

18 

 
 

4731-8/00 

 
 
Posto de abastecimento de combustíveis (não 
revendedor) somente com tanque aéreo. 

Até 15 m³, 
conforme critério da 

Resolução 
CONAMA nº 

273/2000 

19 4520-0/05 Lavador de veículos (a seco). Apenas lavagem a 
seco. 

 
20 

 
3600-6/01 Estação de Tratamento de Água (ETA) – vinculada à 

sistema público de tratamento e distribuição de água. 

Até 20 L/s de 
vazão máxima de 

projeto 

21  
0111-3/01 Cultivo de arroz TODOS 
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22  
0111-3/02 Cultivo de milho TODOS 

23  
0111-3/03 Cultivo de trigo TODOS 

24  
0111-3/99 

Cultivo de outros cereais não especificados 
anteriormente 

TODOS 

25  
0112-1/01 Cultivo de algodão herbáceo TODOS 

26  
0112-1/02 Cultivo de juta TODOS 

27  
0112-1/99 

Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

28 0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar TODOS 

29  
0114-8/00 Cultivo de fumo TODOS 

30  
0115-6/00 Cultivo de soja TODOS 

31  
0116-4/01 Cultivo de amendoim TODOS 

32  
0116-4/02 Cultivo de girassol TODOS 

33  
0116-4/03 Cultivo de mamona TODOS 

34  
0116-4/99 

Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária 
não especificadas anteriormente 

TODOS 

35  
0119-9/01 Cultivo de abacaxi TODOS 

 

36  
0119-9/02 Cultivo de alho TODOS 

37  
0119-9/03 Cultivo de batata-inglesa TODOS 

38  
0119-9/04 Cultivo de cebola TODOS 

39  
0119-9/05 Cultivo de feijão TODOS 

40  
0119-9/06 Cultivo de mandioca TODOS 

41  
0119-9/07 Cultivo de melão TODOS 
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42  

0119-9/08 Cultivo de melancia TODOS 

43  
0119-9/09 Cultivo de tomate rasteiro TODOS 

44  
0119-9/99 

Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

45  
0121-1/01 Horticultura, exceto morango TODOS 

46  
0121-1/02 Cultivo de morango TODOS 

47  
0122-9/00 Cultivo de flores e plantas ornamentais TODOS 

48  
0131-8/00 Cultivo de laranja TODOS 

49  
0132-6/00 Cultivo de uva TODOS 

50  
0133-4/01 Cultivo de açaí TODOS 

51  
0133-4/02 Cultivo de banana TODOS 

52  
0133-4/03 Cultivo de caju TODOS 

53  
0133-4/04 Cultivo de cítricos, exceto laranja TODOS 

54  
0133-4/05 Cultivo de coco-da-baía TODOS 

55  
0133-4/06 Cultivo de guaraná TODOS 

56  
0133-4/07 Cultivo de maçã TODOS 

57  
0133-4/08 Cultivo de mamão TODOS 

58  
0133-4/09 Cultivo de maracujá TODOS 

59  
0133-4/10 Cultivo de manga TODOS 

60  
0133-4/11 Cultivo de pêssego TODOS 
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61 
 

0133-4/99 Cultivo de frutas de lavoura permanente não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

62 0134-2/00 
Cultivo de café TODOS 

63  
0135-1/00 Cultivo de cacau TODOS 

 
64 

01.39-3 Cultivo de plantas de lavoura permanente não 
Especificadas anteriormente TODOS 

65  
0139-3/01 Cultivo de chá-da-índia TODOS 

66  
0139-3/02 Cultivo de erva-mate TODOS 

67  
0139-3/03 Cultivo de pimenta-do-reino TODOS 

68 
 

0139-3/04 Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta- 
do-reino 

TODOS 

69  
0139-3/05 Cultivo de dendê TODOS 

70  
0139-3/06 Cultivo de seringueira TODOS 

71 
 

0139-3/99 Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

72 1081-3/01 
 
Beneficiamento de café - Secagem mecânica de grãos. Até 15.000 L 

73 
 

0141-5/01 Produção de sementes certificadas, exceto de 
forrageiras para pasto 

TODOS 

74 
 

0141-5/02 Produção de sementes certificadas de forrageiras para 
formação de pasto 

TODOS 

75 
 

0142-3/00 Produção de mudas e outras formas de propagação 
vegetal, certificadas 

TODOS 

 
76 

 

0154-7/00 

 
Criação de suínos sem efluentes líquidos em corpo 
hídrico e/ou em cama sobreposta 

Até 10 
cabeças por ciclo 

 
77 

 
0155-5/01 

 
Avicultura. Até 200 m2de 

área de confinamento 
 

78 
 

0155-5/04 
 

Criação de aves, exceto galináceos. Até 200 m2de 
área de confinamento 

 
79 

 
0159-8/02 

 
Criação de animais de estimação Até 200 m2de 

área de confinamento 
80 0159-8/99 Criação de animais de pequeno porte confinados, em Até 200 m2 de 
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  ambiente não aquático, exceto aves, fauna 
silvestre. 

área de 
confinament
o 

81  
0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita TODOS 

82  
0162-8/01 Serviço de inseminação artificial em animais TODOS 

83  
0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos TODOS 

84  
0162-8/03 Serviço de manejo de animais TODOS 

85  
0163-6/00 Atividades de pós-colheita TODOS 

86  
0210-1/06 Cultivo de mudas em viveiros florestais TODOS 

87  
0220-9/06 Conservação de florestas nativas TODOS 

88  
0311-6/01 Pesca de peixes em água salgada TODOS 

89  
0311-6/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada TODOS 

90 03.12-4 Pesca em água doce TODOS 

91  
0312-4/01 Pesca de peixes em água doce TODOS 

92  
0312-4/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água doce TODOS 

93  
0312-4/03 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce TODOS 

94  
1061-9/01 Beneficiamento de arroz TODOS 

95  
1061-9/02 

 
Fabricação de produtos do arroz Até 300m2 de 

área útil 

96  
1091-1/02 

Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com 
predominância de produção própria 

Até 300m2 de 
área útil 

97 1092-9/00 
 

Fabricação de biscoitos e bolachas Até 300m2 de 
área útil 

98  
1093-7/01 

Fabricação de produtos derivados do cacau e de 
chocolates 

Até 300m2 de 
área 
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99  
1093-7/02 

Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes Até 300m2 de 
área 

100 2949-2/01 
3104-7/00 Fabricação de artigos de colchoaria e estofados. Até 300 m² de 

Área útil. 
 

101 
1622-6/02 
1623-4/00 
3099-7/00 

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 serrada 

 
102 

1731-1/00 
1732-0/00 
1733-8/00 
1749-4/00 
1741-9/01 
1741-9/02 

Fabricação de embalagens e/ou artefatos de papel ou 
papelão, inclusive com impressão e/ou plastificação. 

Até 200 m² de 
Área útil. 

 
103 

1312-0/00 
1351-1/00 
1359-6/00 

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

tintura. 

Até 500 m² de 
Área útil. 

104 1359-6/00 Fabricação de artigos de passamanaria, fitas, filós, 
rendas e bordados. 

Até 300 m² de 
Área útil. 

105  
1411-8/01 

 
Confecção de roupas íntimas Até 500 m2 de 

área útil 

106  
1411-8/02 

 
Facção de roupas íntimas Até 500 m2 de 

área útil 

107  
14.12-6 

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas 
íntimas 

Até 500 m2 de 
área útil 

108  
1412-6/01 

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas 
íntimas e as confeccionadas sob medida 

Até 500 m2 de 
área útil 

109  
1412-6/02 

Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto 
roupas íntimas 

Até 500 m2 de 
área útil 

110  
1412-6/03 

 
Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas Até 500 m2 de 

área útil 

111 14.13-4 
 

Confecção de roupas profissionais Até 500 m2 de 
área útil 

112  
1413-4/01 

 
Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida Até 500 m2 de 

área útil 

113  
1413-4/02 

 
Confecção, sob medida, de roupas profissionais Até 500 m2 de 

área útil 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 209

 

25 
 

 
 

114  
1413-4/03 

 
Facção de roupas profissionais Até 500 m2 de 

área útil 

115  
1414-2/00 

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para 
segurança e proteção 

Até 500 m2 de 
área útil 

116  
1421-5/00 

 
Fabricação de meias Até 500 m2 de 

área útil 

117  
1422-3/00 

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em 
malharias e tricotagens, exceto meias 

Até 500 m2 de 
área útil 

118  
1622-6/01 

 
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas Até 300 m² de 

Área útil. 

119  
1811-3/01 

 
Impressão de jornais Até 500 m2 de 

área útil 

120  
1811-3/02 

Impressão de livros, revistas e outras publicações 
periódicas 

Até 500 m2 de 
área útil 

121  
1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação TODOS 

122  
1822-9/99 

Serviços de acabamentos gráficos, exceto 
encadernação e plastificação 

TODOS 

123  
1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte TODOS 

124  
1830-0/02 Reprodução de vídeo em qualquer suporte TODOS 

125  
1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte TODOS 

126  
2652-3/00 

 
Fabricação de cronômetros e relógios Até 500 m2 de 

área útil 

127  
2660-4/00 

Fabricação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

Até 500 m2 de 
área útil 

128  
2670-1/01 

Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, 
peças e acessórios 

Até 500 m2 de 
área útil 

129  
2670-1/02 

Fabricação de aparelhos fotográficos e 
cinematográficos, peças e acessórios 

Até 500 m2 de 
área útil 

130  
2680-9/00 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas TODOS 

131  
3250-7/06 Serviços de prótese dentária TODOS 
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132  
3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos TODOS 

133  
3250-7/09 Serviço de laboratório óptico TODOS 

134  
3292-2/01 

Fabricação de roupas de proteção e segurança e 
resistentes a fogo 

Até 500 m2 de 
área útil 

135  
3292-2/02 

Fabricação de equipamentos e acessórios para 
segurança pessoal e profissional 

Até 500 m2 de 
área útil 

136  
3312-1/02 

Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos 
de medida, teste e controle 

TODOS 

137  
3312-1/03 

Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e 
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

TODOS 

138  
3312-1/04 

Manutenção e reparação de equipamentos e 
instrumentos ópticos 

TODOS 

139  
3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais TODOS 

140  
3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material TODOS 

141  
3329-5/99 

Instalação de outros equipamentos não especificados 
anteriormente 

TODOS 

142  
3513-1/00 Comércio atacadista de energia elétrica TODOS 

143  
3600-6/02 Distribuição de água por caminhões TODOS 

144  
4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações TODOS 

145  
4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas TODOS 

146  
4292-8/02 Obras de montagem industrial TODOS 

147  
4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas TODOS 

148  
4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica TODOS 

149  
4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás TODOS 

150  
4322-3/02 

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar 
condicionado, de ventilação e refrigeração 

TODOS 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 211

 

27 
 

 
 

151  
4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio TODOS 

152  
4329-1/01 Instalação de painéis publicitários TODOS 

153  
4329-1/02 

Instalação de equipamentos para orientação à 
navegação fluvial e l 

TODOS 

154  
4329-1/03 

Instalação, manutenção e reparação de elevadores, 
escadas e esteiras rolantes 

TODOS 

 
155 

 

4329-1/04 
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de 

iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 

TODOS 

156  
4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração TODOS 

157  
4329-1/99 

Outras obras de instalações em construções não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

158  
4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil TODOS 

159  
4330-4/02 

Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e 
armários embutidos de qualquer material 

TODOS 

160  
4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque TODOS 

161  
4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral TODOS 

162  
4330-4/05 

Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e 
exteriores 

TODOS 

163  
4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção TODOS 

164  
4399-1/01 Administração de obras TODOS 

165 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras 
estruturas temporárias 

TODOS 

166  
4399-1/03 Obras de alvenaria TODOS 

 
167 

 

4399-1/04 
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos 
para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso 

em obras 

TODOS 
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168  
4399-1/99 

Serviços especializados para construção não 
especificados anteriormente 

TODOS 

169  
4511-1/01 

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e 
utilitários novos 

TODOS 

170  
4511-1/02 

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e 
utilitários usados 

TODOS 

171  
4511-1/03 

Comércio por atacado de automóveis, camionetas e 
utilitários novos e usados 

TODOS 

172  
4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados TODOS 

173  
4511-1/05 

Comércio por atacado de reboques e semi-reboques 
novos e usados 

TODOS 

174  
4511-1/06 

Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e 
usados 

TODOS 

175  
4512-9/01 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
veículos automotores 

TODOS 

176  
4512-9/02 Comércio sob consignação de veículos automotores TODOS 

177  
4520-0/03 

Serviços de manutenção e reparação elétrica de 
veículos automotores 

TODOS 

178  
4520-0/04 

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores 

TODOS 

179  
4520-0/06 Serviços de borracharia para veículos automotores TODOS 

180  
4520-0/07 

Serviços de instalação, manutenção e reparação de 
acessórios para veículos automotores 

TODOS 

181  
4520-0/08 Serviços de capotaria TODOS 

182  
4530-7/01 

Comércio por atacado de peças e acessórios novos 
para veículos automotores 

TODOS 

183  
4530-7/02 

Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras- de- 
ar 

TODOS 

184  
4530-7/03 

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores 

TODOS 
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185  
4530-7/04 

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para 
veículos automotores 

TODOS 

186  
4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar TODOS 

 
187 

 

4530-7/06 
Representantes comerciais e agentes do comércio de 

peças e acessórios novos e usados para veículos 
automotores 

TODOS 

188  
4541-2/01 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas TODOS 

189  
4541-2/02 

Comércio por atacado de peças e acessórios para 
motocicletas e motonetas 

TODOS 

190  
4541-2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas TODOS 

191  
4541-2/04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas TODOS 

192  
4541-2/05 

Comércio a varejo de peças e acessórios para 
motocicletas e motonetas 

TODOS 

193  
4542-1/01 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
motocicletas e motonetas, peças e acessórios 

TODOS 

194  
4542-1/02 

Comércio sob consignação de motocicletas e 
motonetas 

TODOS 

195  
4611-7/00 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
matérias-primas agrícolas e animais vivos 

TODOS 

 
196 

 

4612-5/00 
Representantes comerciais e agentes do comércio de 

combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e 
químicos 

TODOS 

197  
4613-3/00 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
madeira, material de construção e ferragens 

TODOS 

198  
4614-1/00 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 

TODOS 

199  
4615-0/00 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico 

TODOS 

200  
4616-8/00 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem 

TODOS 
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201  
4617-6/00 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
produtos alimentícios, bebidas e fumo 

TODOS 

202  
4618-4/01 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 

TODOS 

203  
4618-4/02 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 

TODOS 

204  
4618-4/03 

Representantes comerciais e agentes do comércio de 
jornais, revistas e outras publicações 

TODOS 

 
205 

 

4618-4/99 
Outros representantes comerciais e agentes do 

comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente 

TODOS 

206 4621-4/00 Comércio atacadista de café em grão TODOS 

207  
4622-2/00 Comércio atacadista de soja TODOS 

208  
4623-1/01 Comércio atacadista de animais vivos TODOS 

209  
4623-1/02 

Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros 
subprodutos não-comestíveis de origem animal 

TODOS 

210  
4623-1/03 Comércio atacadista de algodão TODOS 

211  
4623-1/04 Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado TODOS 

212  
4623-1/05 Comércio atacadista de cacau TODOS 

213  
4623-1/06 

Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e 
gramas 

TODOS 

214  
4623-1/07 Comércio atacadista de sisal TODOS 

 
215 

 

4623-1/08 
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com 

atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada 

TODOS 

216  
4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais TODOS 

217  
4623-1/99 

Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não 
especificadas anteriormente 

TODOS 
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218 4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios TODOS 

219  
4632-0/01 

Comércio atacadista de cereais e leguminosas 
beneficiados 

TODOS 

220  
4632-0/02 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas TODOS 

221  
4632-0/03 

Comércio atacadista de cereais e leguminosas 
beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com 

TODOS 

222  
4633-8/01 

Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, 
tubérculos, hortaliças e legumes frescos 

TODOS 

223  
4633-8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos TODOS 

224  
4633-8/03 

Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos 
animais vivos para alimentação 

TODOS 

225  
4634-6/01 

Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e 
derivados 

TODOS 

226  
4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados TODOS 

227  
4634-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar TODOS 

228  
4634-6/99 

Comércio atacadista de carnes e derivados de outros 
animais 

TODOS 

229  
4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral TODOS 

230  
4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante TODOS 

231  
4635-4/03 

Comércio atacadista de bebidas com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 

TODOS 

232  
4635-4/99 

Comércio atacadista de bebidas não especificadas 
anteriormente 

TODOS 

233  
4636-2/01 Comércio atacadista de fumo beneficiado TODOS 

234  
4636-2/02 Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos TODOS 

235 4637-1/01 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel TODOS 

236  
4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar TODOS 
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237  
4637-1/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras TODOS 

238  
4637-1/04 

Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e 
similares 

TODOS 

239  
4637-1/05 Comércio atacadista de massas alimentícias TODOS 

240  
4637-1/06 Comércio atacadista de sorvetes TODOS 

241  
4637-1/07 

Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, 
bombons e semelhantes 

TODOS 

242  
4637-1/99 

Comércio atacadista especializado em outros produtos 
alimentícios não especificados anteriormente 

TODOS 

243  
4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral TODOS 

 
244 

 

4639-7/02 
Comércio atacadista de produtos alimentícios em 

geral, com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada 

TODOS 

245  
4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos TODOS 

246  
4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho TODOS 

247  
4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho TODOS 

248  
4642-7/01 

Comércio atacadista de artigos do vestuário e 
acessórios, exceto profissionais e de segurança 

TODOS 

249  
4642-7/02 

Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso 
profissional e de segurança do trabalho 

TODOS 

250  
4643-5/01 Comércio atacadista de calçados TODOS 

251  
4643-5/02 

Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de 
viagem 

TODOS 

252  
4644-3/01 

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
humano 

TODOS 

253  
4644-3/02 

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso 
veterinário 

TODOS 

254  
4645-1/01 

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para 
uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 

TODOS 
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255  
4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia TODOS 

256  
4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos TODOS 

257  
4646-0/01 

Comércio atacadista de cosméticos e produtos de 
perfumaria 

TODOS 

258  
4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal TODOS 

259  
4647-8/01 

Comércio atacadista de artigos de escritório e de 
papelaria 

TODOS 

260  
4647-8/02 

Comércio atacadista de livros, jornais e outras 
publicações 

TODOS 

261  
4649-4/01 

Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso 
pessoal e doméstico 

TODOS 

262  
4649-4/02 

Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso 
pessoal e doméstico 

TODOS 

263  
4649-4/03 

Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros 
veículos recreativos 

TODOS 

264  
4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria TODOS 

265  
4649-4/05 

Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e 
cortinas 

TODOS 

266  
4649-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures TODOS 

267  
4649-4/07 

Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e 
discos 

TODOS 

268  
4649-4/08 

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 
conservação domiciliar 

TODOS 

 
269 

 

4649-4/09 
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e 

conservação domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 

TODOS 

270  
4649-4/10 

Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, 
inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas 

TODOS 

 
271 

 

4649-4/99 
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos 

de uso pessoal e doméstico não especificados 
anteriormente 

TODOS 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 218

 

34 
 

 

272  
4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática TODOS 

273  
4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática TODOS 

274  
4652-4/00 

Comércio atacadista de componentes eletrônicos e 
equipamentos de telefonia e comunicação 

TODOS 

275  
4661-3/00 

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 

TODOS 

276  
4662-1/00 

Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 

TODOS 

277  
4662-1/00 

Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para 
terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 

TODOS 

 
278 

 
 

4663-0/00 
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para 
uso industrial; partes e peças 

TODOS 

 
279 

 

4664-8/00 
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e 

equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 
partes e peças 

TODOS 

280  
4665-6/00 

Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para 
uso comercial; partes e peças 

TODOS 

281  
4669-9/01 

Comércio atacadista de bombas e compressores; partes 
e peças 

TODOS 

282  
4669-9/99 

Comércio atacadista de outras máquinas e 
equipamentos não especificados anteriormente. 

TODOS 

283  
4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados TODOS 

284  
4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas TODOS 

285  
4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico TODOS 

286 4674-5/00 Comércio atacadista de cimento TODOS 

287  
4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares TODOS 

288  
4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos TODOS 

289  
4679-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais TODOS 
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290 4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de 
construção não especificados anteriormente 

TODOS 

291 4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em 
geral 

TODOS 

292  
4685-1/00 

Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e 
metalúrgicos, exceto para construção 

TODOS 

293  
4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto TODOS 

294 4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens TODOS 

295  
4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados TODOS 

296  
4689-3/99 

Comércio atacadista especializado em outros produtos 
intermediários não especificados anteriormente 

TODOS 

297  
4691-5/00 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios 

TODOS 

298  
4692-3/00 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de insumos agropecuários 

TODOS 

 
299 

 
4693-1/00 

Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem 
predominância de alimentos ou de insumos 

agropecuários 

TODOS 

 
300 

 
4712-1/00 

Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - 

minimercados, mercearias e armazéns 

TODOS 

301  
4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines TODOS 

302  
4713-0/02 

Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou 
magazines 

TODOS 

304  
4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda TODOS 

305  
4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios TODOS 

306  
4721-1/04 

Comércio varejista de doces, balas, bombons e 
semelhantes 

TODOS 

307  
4723-7/00 Comércio varejista de bebidas TODOS 
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308 4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros TODOS 

309  
4729-6/01 Tabacaria TODOS 

310  
4729-6/02 

Comércio varejista de mercadorias em lojas de 
conveniência 

TODOS 

 
311 

 

4729-6/99 
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral 

ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 

TODOS 

312  
4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes TODOS 

313  
4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura TODOS 

314  
4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico TODOS 

315  
4743-1/00 Comércio varejista de vidros TODOS 

316  
4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas TODOS 

317  
4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos TODOS 

318  
4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos TODOS 

319  
4744-0/04 

Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e 
telhas 

TODOS 

320 4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não 
especificados anteriormente 

TODOS 

321  
4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento TODOS 

322 4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em 
geral 

TODOS 

323  
4751-2/01 

Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática 

TODOS 

324  
4751-2/02 

Recarga de cartuchos para equipamentos de 
informática 

TODOS 

325  
4752-1/00 

Comércio varejista especializado de equipamentos de 
telefonia e comunicação 

TODOS 
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326  
4753-9/00 

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo 

TODOS 

327  
4754-7/01 Comércio varejista de móveis TODOS 

328  
4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria TODOS 

329  
4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação TODOS 

330  
4755-5/01 Comércio varejista de tecidos TODOS 

331  
4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho TODOS 

332  
4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho TODOS 

333  
4756-3/00 

Comércio varejista especializado de instrumentos 
musicais e acessórios 

TODOS 

 
334 

 

4757-1/00 
Comércio varejista especializado de peças e acessórios 

para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, 
exceto informática e comunicação 

TODOS 

335  
4759-8/01 

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e 
persianas 

TODOS 

336  
4759-8/99 

Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico 
não especificados anteriormente 

TODOS 

337  
4761-0/01 Comércio varejista de livros TODOS 

338  
4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas TODOS 

339  
4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria TODOS 

340  
4762-8/00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas TODOS 

341  
4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos TODOS 

342  
4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos TODOS 

343  
4763-6/03 

Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e 
acessórios 

TODOS 
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344  
4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping TODOS 

345  
4763-6/05 

Comércio varejista de embarcações e outros veículos 
recreativos; peças e acessórios 

TODOS 

346  
4771-7/01 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem 
manipulação de fórmulas 

TODOS 

347  
4771-7/02 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com 
manipulação de fórmulas 

TODOS 

348  
4771-7/03 

Comércio varejista de produtos farmacêuticos 
homeopáticos 

TODOS 

349  
4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários TODOS 

350  
4772-5/00 

Comércio varejista de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal 

TODOS 

351  
4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos TODOS 

352  
4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica TODOS 

353  
4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios TODOS 

354  
4782-2/01 Comércio varejista de calçados TODOS 

355  
4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem TODOS 

356  
4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria TODOS 

357  
4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria TODOS 

358 4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) TODOS 

359  
4785-7/01 Comércio varejista de antigüidades TODOS 

360  
4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados TODOS 

361  
4789-0/01 

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e 
artesanatos 

TODOS 

362  
4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais TODOS 
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363  
4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte TODOS 

364  
4789-0/04 

Comércio varejista de animais vivos e de artigos e 
alimentos para animais de estimação 

TODOS 

365  
4789-0/05 

Comércio varejista de produtos saneantes 
domissanitários 

TODOS 

366  
4789-0/06 

Comércio varejista de fogos de artifício e artigos 
pirotécnicos 

TODOS 

367  
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório TODOS 

368  
4789-0/08 

Comércio varejista de artigos fotográficos e para 
filmagem 

TODOS 

369  
4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições TODOS 

370  
4912-4/02 

Transporte ferroviário de passageiros municipal TODOS 

372  
4921-3/01 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, municipal 

TODOS 

373  
4921-3/02 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 

TODOS 

 
374 

 

4922-1/01 
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 

itinerário fixo, intermunicipal 
TODOS 

375  
4922-1/02 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, interestadual 

TODOS 

376  
4922-1/03 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, internacional 

TODOS 

377  
4923-0/01 Serviço de táxi TODOS 

378  
4923-0/02 

Serviço de transporte de passageiros - locação de 
automóveis com motorista 

TODOS 

379  
4924-8/00 Transporte escolar TODOS 
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380  
4929-9/01 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
regime de fretamento, municipal 

TODOS 

 
381 

 
4929-9/02 

Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob 
regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e 

internacional 

TODOS 

382  
4929-9/03 

Organização de excursões em veículos rodoviários 
próprios, municipal 

TODOS 

383  
4929-9/04 

Organização de excursões em veículos rodoviários 
próprios, intermunicipal, interestadual e internacional 

TODOS 

384  
4929-9/99 

Outros transportes rodoviários de passageiros não 
especificados anteriormente 

TODOS 

385  
4930-2/01 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, municipal 

TODOS 

 
386 

 

4930-2/02 
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 

perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

TODOS 

387  
4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças TODOS 

388  
4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares TODOS 

389  
5211-7/02 Guarda-móveis TODOS 

390  
5212-5/00 Carga e descarga TODOS 

391  
5221-4/00 

Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços 
relacionados 

TODOS 

392  
5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários TODOS 

393  
5223-1/00 Estacionamento de veículos TODOS 

394  
5229-0/01 

Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive 
centrais de chamada 

TODOS 

395  
5229-0/02 Serviços de reboque de veículos TODOS 
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396  

5229-0/99 
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres 
não especificadas anteriormente 

TODOS 

397  
5231-1/01 Administração da infra-estrutura portuária TODOS 

398  
5231-1/02 Operações de terminais TODOS 

399  
5232-0/00 Atividades de agenciamento marítimo TODOS 

400 5239-7/00 Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

401  
5240-1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem TODOS 

402  
5240-1/99 

Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto 
operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 

TODOS 

403  
5250-8/01 Comissária de despachos TODOS 

404  
5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros TODOS 

405  
5250-8/03 

Agenciamento de cargas, exceto para o transporte 
marítimo 

TODOS 

406  
5250-8/04 Organização logística do transporte de carga TODOS 

407  
5250-8/05 Operador de transporte multimodal – OTM TODOS 

408  
5310-5/01 Atividades do Correio Nacional TODOS 

409  
5310-5/02 

Atividades de franqueadas e permissionárias do 
Correio Nacional 

TODOS 

410  
5320-2/01 

Serviços de malote não realizados pelo Correio 
Nacional 

TODOS 

411  
5320-2/02 Serviços de entrega rápida TODOS 

412  
5590-6/03 Pensões (alojamento) TODOS 

413  
5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente TODOS 

414  
5611-2/01 Restaurantes e similares TODOS 
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415  

5611-2/02 
Bares e outros estabelecimentos especializados em 
servir bebidas 

TODOS 

416  
5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares TODOS 

417  
5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação TODOS 

418  
5620-1/01 

Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para empresas 

TODOS 

419  
5620-1/02 

Serviços de alimentação para eventos e recepções – 
bufê 

TODOS 

420  
5620-1/03 Cantinas – serviços de alimentação privativos TODOS 

421  
5620-1/04 

Fornecimento de alimentos preparados 
preponderantemente para consumo domiciliar 

TODOS 

422  
5811-5/00 Edição de livros TODOS 

423  
5812-3/00 Edição de jornais TODOS 

424  
5813-1/00 Edição de revistas TODOS 

425  
5819-1/00 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos TODOS 

426  
5821-2/00 Edição integrada à impressão de livros TODOS 

427  
5822-1/00 Edição integrada à impressão de jornais TODOS 

428  
5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas TODOS 

429  
5829-8/00 

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e 
outros produtos gráficos 

TODOS 

430  
5911-1/01 Estúdios cinematográficos TODOS 

431  
5911-1/02 Produção de filmes para publicidade TODOS 

 
432 

 

5911-1/99 
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e 

de programas de televisão não especificadas 
anteriormente 

TODOS 
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433  

5912-0/01 Serviços de dublagem TODOS 

434  
5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual TODOS 

 
435 

 

5912-0/99 
Atividades de pós-produção cinematográfica, de 

vídeos e de programas de televisão não especificadas 
anteriormente 

TODOS 

436  
5913-8/00 

Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas 
de televisão 

TODOS 

437  
5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica TODOS 

438  
5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música TODOS 

439 6010-1/00 Atividades de rádio Estação de telecomunicação 
(telefonia, radio, TV etc.). 

TODOS 

440  
6021-7/00 Atividades de televisão aberta TODOS 

441  
6022-5/01 Programadoras TODOS 

442  
6022-5/02 

Atividades relacionadas à televisão por assinatura, 
exceto programadoras 

TODOS 

443  
6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada – STFC TODOS 

444  
6110-8/02 

Serviços de redes de transporte de telecomunicações – 
SRTT 

TODOS 

445  
6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia – SCM TODOS 

446  
6120-5/01 Telefonia móvel celular TODOS 

447 6120-5/02 Serviço móvel especializado – SME TODOS 

448  
6120-5/99 

Serviços de telecomunicações sem fio não 
especificados anteriormente 

TODOS 

449  
6130-2/00 Telecomunicações por satélite TODOS 

450  
6141-8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo TODOS 



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 228

 

44 
 

 
 
 

451  
6142-6/00 Operadoras de televisão por assinatura por microondas TODOS 

452  
6143-4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite TODOS 

453  
6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações TODOS 

454  
6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo internet – VOIP TODOS 

455  
6190-6/99 

Outras atividades de telecomunicações não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

456  
6201-5/00 

Desenvolvimento de programas de computador sob 
encomenda 

TODOS 

457  
6202-3/00 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizáveis 

TODOS 

458  
6203-1/00 

Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador não-customizáveis 

TODOS 

459  
6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação TODOS 

460  
6209-1/00 

Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação 

TODOS 

461  
6311-9/00 

Tratamento de dados, provedores de serviços de 
aplicação e serviços de hospedagem na internet 

TODOS 

462  
6319-4/00 

Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de 
informação na internet 

TODOS 

463  
6391-7/00 Agências de notícias TODOS 

464  
6399-2/00 

Outras atividades de prestação de serviços de 
informação não especificadas anteriormente 

TODOS 

465 6410-7/00 Banco Central TODOS 

466 6421-2/00 Bancos comerciais TODOS 

467 6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial TODOS 

468 6423-9/00 Caixas econômicas TODOS 

469  
6424-7/01 Bancos cooperativos TODOS 
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470  

6424-7/02 Cooperativas centrais de crédito TODOS 

471  
6424-7/03 Cooperativas de crédito mútuo TODOS 

472 6424-7/04 Cooperativas de crédito rural TODOS 

473  
6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial TODOS 

474  
6432-8/00 Bancos de investimento TODOS 

475  
6433-6/00 Bancos de desenvolvimento TODOS 

476  
6434-4/00 Agências de fomento TODOS 

477  
6435-2/01 Sociedades de crédito imobiliário TODOS 

478  
6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo TODOS 

479  
6435-2/03 Companhias hipotecárias TODOS 

 
480 

 
6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento 

- financeiras 

TODOS 

481  
6437-9/00 Sociedades de crédito ao microempreendedor TODOS 

482  
64.38-7 

Bancos de câmbio e outras instituições de 
intermediação não-monetária 

TODOS 

483  
6438-7/01 Bancos de câmbio TODOS 

484  
6438-7/99 

Outras instituições de intermediação não-monetária 
não especificadas anteriormente 

TODOS 

485  
6440-9/00 Arrendamento mercantil TODOS 

486  
6450-6/00 Sociedades de capitalização TODOS 

487  
6461-1/00 Holdings de instituições financeiras TODOS 

488  
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras TODOS 
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489  
6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings TODOS 

490  
6470-1/01 

Fundos de investimento, exceto previdenciários e 
imobiliários 

TODOS 

491  
6470-1/02 Fundos de investimento previdenciários TODOS 

492  
6470-1/03 Fundos de investimento imobiliários TODOS 

493  
6491-3/00 Sociedades de fomento mercantil - factoring TODOS 

494  
6492-1/00 Securitização de créditos TODOS 

495  
6493-0/00 

Administração de consórcios para aquisição de bens e 
direitos 

TODOS 

496  
6499-9/01 Clubes de investimento TODOS 

497  
6499-9/02 Sociedades de investimento TODOS 

498  
6499-9/03 Fundo garantidor de crédito TODOS 

499  
6499-9/04 Caixas de financiamento de corporações TODOS 

500  
6499-9/05 Concessão de crédito pelas OSCIP TODOS 

501 6499-9/99 Outras atividades de serviços financeiros não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

502  
6511-1/01 Seguros de vida TODOS 

503  
6511-1/02 Planos de auxílio-funeral TODOS 

504  
6512-0/00 Seguros não-vida TODOS 

505  
6520-1/00 Seguros-saúde TODOS 

506  
6530-8/00 Resseguros TODOS 

507  
6541-3/00 Previdência complementar fechada TODOS 
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508  

6542-1/00 Previdência complementar aberta TODOS 

509  
6550-2/00 Planos de saúde TODOS 

510  
6611-8/01 Bolsa de valores TODOS 

511  
6611-8/02 Bolsa de mercadorias TODOS 

512  
6611-8/03 Bolsa de mercadorias e futuros TODOS 

513  
6611-8/04 Administração de mercados de balcão organizados TODOS 

514  
6612-6/01 Corretoras de títulos e valores mobiliários TODOS 

515  
6612-6/02 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários TODOS 

516  
6612-6/03 Corretoras de câmbio TODOS 

517  
6612-6/04 Corretoras de contratos de mercadorias TODOS 

518  
6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras TODOS 

519  
6613-4/00 Administração de cartões de crédito TODOS 

520  
6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia TODOS 

521  
6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras TODOS 

522  
6619-3/03 Representações de bancos estrangeiros TODOS 

523  
6619-3/04 Caixas eletrônicos TODOS 

524  
6619-3/05 Operadoras de cartões de débito TODOS 

525  
6619-3/99 

Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros 
não especificadas anteriormente 

TODOS 

526  
6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros TODOS 

527  
6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial TODOS 
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528  

6622-3/00 
Corretores e agentes de seguros, de planos de 
previdência complementar e de saúde 

TODOS 

 
529 

 

6629-1/00 
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência 

complementar e dos planos de saúde não especificadas 
anteriormente 

TODOS 

530  
6630-4/00 

Atividades de administração de fundos por contrato ou 
comissão 

TODOS 

531  
6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios TODOS 

532  
6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios TODOS 

533  
6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis TODOS 

534  
6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis TODOS 

535  
6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária TODOS 

536  
6911-7/01 Serviços advocatícios TODOS 

537  
6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça TODOS 

538  
6911-7/03 Agente de propriedade industrial TODOS 

539  
6912-5/00 Cartórios TODOS 

540  
6920-6/01 Atividades de contabilidade TODOS 

541  
6920-6/02 

Atividades de consultoria e auditoria contábil e 
tributária 

TODOS 

542  
7020-4/00 

Atividades de consultoria em gestão empresarial, 
exceto consultoria técnica específica 

TODOS 

543  
7111-1/00 Serviços de arquitetura TODOS 

544  
7112-0/00 Serviços de engenharia TODOS 

545  
7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia TODOS 
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546  

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos TODOS 

547  
7119-7/03 

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura 
e engenharia 

TODOS 

548  
7119-7/04 

Serviços de perícia técnica relacionados à segurança 
do trabalho 

TODOS 

549  
7119-7/99 

Atividades técnicas relacionadas à engenharia e 
arquitetura não especificadas anteriormente 

TODOS 

550  
7120-1/00 Testes e análises técnicas TODOS 

551  
7210-0/00 

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 
físicas e naturais 

TODOS 

552  
7220-7/00 

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 
sociais e humanas 

TODOS 

553  
7311-4/00 Agências de publicidade TODOS 

554  
7312-2/00 

Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em 
veículos de comunicação 

TODOS 

555  
7319-0/01 Criação de estandes para feiras e exposições TODOS 

556  
7319-0/02 Promoção de vendas TODOS 

557  
7319-0/03 Marketing direto TODOS 

558  
7319-0/04 Consultoria em publicidade TODOS 

559  
7319-0/99 

Outras atividades de publicidade não especificadas 
anteriormente 

TODOS 

560  
7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública TODOS 

561  
7410-2/01 Design TODOS 

562  
7410-2/02 Decoração de interiores TODOS 
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563  
7420-0/01 

Atividades de produção de fotografias, exceto aérea TODOS 

564  
7420-0/02 

Atividades de produção de fotografias aéreas TODOS 

565  
7420-0/03 Laboratórios fotográficos TODOS 

566  
7420-0/04 Filmagem de festas e eventos TODOS 

567  
7420-0/05 Serviços de microfilmagem TODOS 

568  
7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares TODOS 

569  
7490-1/02 Escafandria e mergulho TODOS 

570  
7490-1/03 

Serviços de agronomia e de consultoria às atividades 
agrícolas e pecuárias 

TODOS 

571  
7490-1/04 

Atividades de intermediação e agenciamento de 
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 

TODOS 

572  
7490-1/05 

Agenciamento de profissionais para atividades 
esportivas, culturais e artísticas 

TODOS 

573  
7490-1/99 

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 
não especificadas anteriormente 

TODOS 

574  
7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor TODOS 

575  
7719-5/01 

Locação de embarcações sem tripulação, exceto para 
fins recreativos 

TODOS 

576  
7719-5/02 Locação de aeronaves sem tripulação TODOS 

577 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte não 
especificados anteriormente, sem condutor 

TODOS 

578  
7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos TODOS 

579  
7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares TODOS 

580  
7723-3/00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios TODOS 

581  
7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos TODOS 

582  
7729-2/02 

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso 
doméstico e pessoal; instrumentos musicais 

TODOS 
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583 7729-2/03 Aluguel de material médico TODOS 

584  
7729-2/99 

Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não 
especificados anteriormente 

TODOS 

585  
7731-4/00 

Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem 
operador 

TODOS 

586  
7732-2/01 

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção 
sem operador, exceto andaimes 

TODOS 

587  
7732-2/02 Aluguel de andaimes TODOS 

588  
7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório TODOS 

589  
7739-0/01 

Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de 
minérios e petróleo, sem operador 

TODOS 

590  
7739-0/02 

Aluguel de equipamentos científicos, médicos e 
hospitalares, sem operador 

TODOS 

591  
7739-0/03 

Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de 
uso temporário, exceto andaimes 

TODOS 

 
592 

 
7739-0/99 

Aluguel de outras máquinas e equipamentos 
comerciais e industriais não especificados 
anteriormente, sem operador 

TODOS 

593  
7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não-financeiros TODOS 

594  
7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão-de-obra TODOS 

595  
7820-5/00 Locação de mão-de-obra temporária TODOS 

596  
7830-2/00 

Fornecimento e gestão de recursos humanos para 
terceiros 

TODOS 

597  
7911-2/00 Agências de viagens TODOS 

598  
7912-1/00 Operadores turísticos TODOS 

599  
7990-2/00 

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não 
especificados anteriormente 

TODOS 

600  
8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada TODOS 

601  
8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda TODOS 

602  
8012-9/00 Atividades de transporte de valores TODOS 
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603  
8020-0/00 

Atividades de monitoramento de sistemas de 
segurança 

TODOS 

604  
8030-7/00 Atividades de investigação particular TODOS 

605  
8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios TODOS 

606  
8130-3/00 Atividades paisagísticas TODOS 

607  
8211-3/00 

Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo 

TODOS 

608  
8219-9/01 Fotocópias TODOS 

 
609 

 

8219-9/99 
Preparação de documentos e serviços especializados 

de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 

TODOS 

610  
8230-0/01 

Serviços de organização de feiras, congressos, 
exposições e festas 

TODOS 

611  
8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais TODOS 

612  
8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato TODOS 

613  
8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água TODOS 

614  
8299-7/02 

Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e 
similares 

TODOS 

615  
8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção TODOS 

616  
8299-7/04 Leiloeiros independentes TODOS 

617  
8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato TODOS 

618  
8299-7/06 Casas lotéricas TODOS 

619  
8299-7/07 Salas de acesso à internet TODOS 

620  
8299-7/99 

Outras atividades de serviços prestados principalmente 
às empresas não especificadas anteriormente 

TODOS 

621  
8411-6/00 Administração pública em geral TODOS 

622 8412-4/00 Regulação das atividades de saúde, educação, serviços 
culturais e outros serviços sociais 

TODOS 
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623  
8413-2/00 Regulação das atividades econômicas TODOS 

624  
8421-3/00 Relações exteriores TODOS 

625  
8422-1/00 Defesa TODOS 

626  
8423-0/00 Justiça TODOS 

627  
8424-8/00 Segurança e ordem pública TODOS 

628  
8425-6/00 Defesa Civil TODOS 

629  
8430-2/00 Seguridade social obrigatória TODOS 

630  
8511-2/00 Educação infantil - creche TODOS 

631  
8512-1/00 Educação infantil - pré-escola TODOS 

632  
8513-9/00 Ensino fundamental TODOS 

633  
8520-1/00 Ensino médio TODOS 

634 8531-7/00 Educação superior - graduação TODOS 

635 8532-5/00 Educação superior - graduação e pós-graduação TODOS 

637 8533-3/00 Educação superior - pós-graduação e extensão TODOS 

638  
8541-4/00 Educação profissional de nível técnico TODOS 

639  
8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico TODOS 

640  
8550-3/01 Administração de caixas escolares TODOS 

641  
8550-3/02 

Atividades de apoio à educação, exceto caixas 
escolares 

TODOS 

642  
8591-1/00 Ensino de esportes TODOS 

643 8592-9/01 Ensino de dança TODOS 

644  
8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança TODOS 

645  
8592-9/03 Ensino de música TODOS 
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646  
8592-9/99 

Ensino de arte e cultura não especificado 
anteriormente 

TODOS 

647  
8593-7/00 Ensino de idiomas TODOS 

648  
8599-6/01 Formação de condutores TODOS 

649  
8599-6/02 Cursos de pilotagem TODOS 

650  
8599-6/03 Treinamento em informática TODOS 

651  
8599-6/04 

Treinamento em desenvolvimento profissional e 
gerencial 

TODOS 

652  
8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos TODOS 

653  
8599-6/99 

Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente 

TODOS 

654  
8621-6/01 UTI móvel TODOS 

655  
8621-6/02 

Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto 
por UTI móvel 

TODOS 

656  
8622-4/00 

Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços 
móveis de atendimento a urgências 

TODOS 

657  
8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas TODOS 

658  
8630-5/04 Atividade odontológica TODOS 

659  
8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana TODOS 

660  
8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida TODOS 

661  
8630-5/99 

Atividades de atenção ambulatorial não especificadas 
anteriormente 

TODOS 

662  
8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia TODOS 

663  
8640-2/04 Serviços de tomografia TODOS 

664  
8640-2/05 

Serviços de diagnóstico por imagem com uso de 
radiação ionizante, exceto tomografia 

TODOS 

665  
8640-2/06 Serviços de ressonância magnética TODOS 
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666  
8640-2/07 

Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de 
radiação ionizante, exceto ressonância magnética 

TODOS 

667  
8640-2/08 

Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, 
EEG e outros exames análogos 

TODOS 

668  
8640-2/09 

Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - 
endoscopia e outros exames análogos 

TODOS 

669  
8640-2/10 Serviços de quimioterapia TODOS 

670  
8640-2/11 Serviços de radioterapia TODOS 

671  
8640-2/12 Serviços de hemoterapia TODOS 

672  
8640-2/13 Serviços de litotripsia TODOS 

673  
8640-2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos TODOS 

674 8640-2/99 Atividades de serviços de complementação diagnóstica 
e terapêutica não especificadas anteriormente 

TODOS 

675  
8650-0/01 Atividades de enfermagem TODOS 

676  
8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição TODOS 

677  
8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise TODOS 

678  
8650-0/04 Atividades de fisioterapia TODOS 

679  
8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional TODOS 

680  
8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia TODOS 

681  
8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral TODOS 

682  
8650-0/99 

Atividades de profissionais da área de saúde não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

683  
8690-9/01 

Atividades de práticas integrativas e complementares 
em saúde humana 

TODOS 

684  
8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano TODOS 

685  
8690-9/03 Atividades de acupuntura TODOS 

686  
8690-9/04 Atividades de podologia TODOS 
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687  
8690-9/99 

Outras atividades de atenção à saúde humana não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

688  
8712-3/00 

Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio 
e assistência a paciente no domicílio 

TODOS 

689  
8720-4/01 Atividades de centros de assistência psicossocial TODOS 

 

690 

 

8720-4/99 
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a 

portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental 
e dependência química não especificadas 

anteriormente 

TODOS 

691  
8730-1/01 Orfanatos TODOS 

692  
8730-1/02 Albergues assistenciais TODOS 

 
693 

 

8730-1/99 
Atividades de assistência social prestadas em 

residências coletivas e particulares não especificadas 
anteriormente 

TODOS 

694  
8800-6/00 Serviços de assistência social sem alojamento TODOS 

695  
9001-9/01 Produção teatral TODOS 

696  
9001-9/02 Produção musical TODOS 

697  
9001-9/03 Produção de espetáculos de dança TODOS 

698  
9001-9/04 

Produção de espetáculos circenses, de marionetes e 
similares 

TODOS 

699 9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e 
similares 

TODOS 

700  
9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação TODOS 

701 9001-9/99 Artes cênicas, espetáculos e atividades 
complementares não especificados anteriormente 

TODOS 

702  
9002-7/01 

Atividades de artistas plásticos, jornalistas 
independentes e escritores 

TODOS 

703  
9002-7/02 Restauração de obras de arte TODOS 

704  
9003-5/00 

Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e 
outras atividades artísticas 

TODOS 
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705  
9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos TODOS 

706  
9102-3/01 

Atividades de museus e de exploração de lugares e 
prédios históricos e atrações similares 

TODOS 

707  
9102-3/02 

Restauração e conservação de lugares e prédios 
históricos 

TODOS 

708  
9200-3/01 Casas de bingo TODOS 

709  
9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos TODOS 

710  
9200-3/99 

Exploração de jogos de azar e apostas não 
especificados anteriormente 

TODOS 

711  
9311-5/00 Gestão de instalações de esportes TODOS 

712 9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares TODOS 

713 9313-1/00 Atividades de condicionamento físico TODOS 

714  
9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos TODOS 

715  
9319-1/99 

Outras atividades esportivas não especificadas 
anteriormente 

TODOS 

716  
9329-8/02 Exploração de boliches TODOS 

717  
9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares TODOS 

718  
9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos TODOS 

719  
9329-8/99 

Outras atividades de recreação e lazer não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

720  
9411-1/00 

Atividades de organizações associativas patronais e 
empresariais 

TODOS 

721  
9412-0/00 Atividades de organizações associativas profissionais TODOS 

722 9420-1/00 Atividades de organizações sindicais TODOS 

723 9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais TODOS 

724 9491-0/00 Atividades de organizações religiosas TODOS 

725 9492-8/00 Atividades de organizações políticas TODOS 

726 9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à 
cultura e à arte 

TODOS 
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727  
9499-5/00 

Atividades associativas não especificadas 
anteriormente 

TODOS 

728  
9511-8/00 

Reparação e manutenção de computadores e de 
equipamentos periféricos 

TODOS 

729  
9512-6/00 

Reparação e manutenção de equipamentos de 
comunicação 

TODOS 

730  
9521-5/00 

Reparação e manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 

TODOS 

731 9529-1/01 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem TODOS 

732 9529-1/02 Chaveiros TODOS 

733 9529-1/03 Reparação de relógios TODOS 

734  
9529-1/04 

Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos 
não-motorizados 

TODOS 

735 9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário TODOS 

736 9529-1/06 Reparação de jóias TODOS 
 

737 
 

9529-1/99 
Reparação e manutenção de outros objetos e 

equipamentos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente 

TODOS 

738 9602-5/01 Cabeleireiros TODOS 

739  
9602-5/02 

Atividades de estética e outros serviços de cuidados 
com a beleza 

TODOS 

740 9603-3/04 Serviços de funerárias TODOS 

741  
9603-3/99 

Atividades funerárias e serviços relacionados não 
especificados anteriormente 

TODOS 

742 9609-2/02 Agências matrimoniais TODOS 

743 9609-2/03 Alojamento, higiene e embelezamento de animais TODOS 

744  
9609-2/04 

Exploração de máquinas de serviços pessoais 
acionadas por moeda 

TODOS 

 
745 9609-2/05 Atividades de sauna e banhos TODOS 
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746 9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piercing TODOS 

747 9609-2/07 Alojamento de animais doméstico TODOS 

748  
9609-2/99 

Outras atividades de serviços pessoais não 
especificadas anteriormente 

TODOS 

749 9700-5/00 Serviços domésticos TODOS 

750  
9900-8/00 

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais 

TODOS 

751 2391-5/02 
2391-5/03 

Beneficiamento manual de rochas para produção de 
paralelepípedos e outros artefatos artesanais. TODOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

752 

0132-6/00 
1031-7/00 
1032-5/01 
1032-5/99 
1033-3/01 
1033-3-02 
1062-7/00 
1092-9/00 
1093-7/01 
1093-7/02 
1094-5/00 
1099-6/99 
1111-9/01 
1111-9/02 
1112-7/00 
1113-5/01 
1113-5/02 
1122-4/01 
1122-4/03 
1122-4/04 
1122-4/99 
4635-4/03 
8292-0/00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção artesanal de alimentos e bebidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Até 300 m2 de 
área construída 
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Incidência Leve: GRUPOS UPFMAC 

GRUPO I de 40 a 100 

GRUPO II de 101 a 200 

GRUPO III de 201 a 300 

GRUPO IV de 301 a 400 

GRUPO V de 401 a 500 

GRUPO VI de 501 a 600 

GRUPO VII de 601 a 1.000 

 

Incidência Grave: GRUPOS UPFMAC 

GRUPO VIII de 1.001 a 2.000 
GRUPO IX de 2.001 a 3.000 
GRUPO X de 3.001 a 4.000 
GRUPO XI de 4.001 a 5.000 
GRUPO XII de 5.001 a 6.000 
GRUPO XIII de 6.001 a 7.000 
GRUPO XIV de 7.001 a 8.000 
GRUPO XV de 8.001 a 9.000 

GRUPO XVI de 9.001 a 10.000 
 

                   ANEXO IV 

                       LEI COMPLEMENTAR N° 017/2019  

                    AGRUPAMENTO DAS PENALIDADES DE MULTA 

* UPFMAC = Unidade Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves (ES). 

 

 

 

 

 
 

 
Incidência Gravíssima: GRUPOS UPFMAC 

GRUPO XVII de 10.001 a 15.000 

GRUPO XVIII de 15.001 a 20.000 
GRUPO XIX de 20.001 a 25.000 

GRUPO XX de 25.001 a 3 0.000 

 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 688/2019 

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a 
efetivar repasse de recursos financeiros 
ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Alfredo Chaves/ES - SAAE, e dá 
outras providências. 

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faz saber que o PODER LEGISLATIVO 
MUNICIPALaprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar repasse de 

recursos financeiro em favor do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Alfredo Chaves, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), destinado a 

custear despesas com a ampliação da rede de distribuição de água tratada de 

Sagrada de Família para localidade de Caco de Pote.  

Art. 2º O repasse de recursos financeiros de que trata o art. 1º, será 

efetivado pelo Poder Executivo Municipal, através da seguinte conta de 

transferências intragovernamentais passivas, conforme a seguir: 

3.5.1.2.2.01.99 
Outras Transferências Financeiras Concedidas 

– Independentes da Execução Orçamentária 
39.000,00 

Art. 3º Serão utilizados como fonte de recursos para cobertura financeira 

do repasse definido no artigo anterior, os recursos arrecadados diretamente pelo 

Município de Alfredo Chaves-ES de competência municipal e os recursos recebidos 

de transferências constitucionais e legais da União e do Estado. 

Art. 4º Fica o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo 

Chaves-ES obrigado a prestar contas dos recursos recebidos à Prefeitura Municipal 
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de Alfredo Chaves-ES e à Câmara Municipal de Alfredo Chaves-ES, devendo a 

Prefeitura Municipal de Chaves-ES ser ressarcida integralmente dos recursos 

recebidos, nos casos de aplicação indevida e fora do objeto a que se destina. 

Art. 5º O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves-

ES, efetuará o registro contábil do repasse do recurso recebido através da conta de 

interferências ativas financeiras conforme classificação a seguir: 

4.5.

1.2.2.01.99 

Outras Transferências Financeiras 

Recebidas – Independentes da Execução 

Orçamentária 

3

9.000,00 

Art. 6º Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e 

financeiro a que se refere o § 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº: 101/2000, por 

se tratar de despesa classificada no grupo de contas de ‘Transferências 

Intragovernamentais’ ativas e passivas a ser realizada utilizando através da fonte de 

recursos próprios arrecadadas diretamente pelo Município de Alfredo Chaves-ES de 

competência municipal e os recursos recebidos de transferências constitucionais e 

legais da União e do Estado. 

Art. 7º Fica o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves 

autorizado a abrir crédito adicional necessário à realização da despesa a ser 

custeada com o referido repasse, utilizando como fonte de recursos, as definidas no 

art. 43 da Lei Federal 4.320/64. 

Art. 8º As obras de ampliação da rede de distribuição de água tratada, 

deveram ter início logo após a publicação desta Lei e sua conclusão prevista em 180 

(cento oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual período. 

Art. 9º Fica autorizado à realização de cessão de pessoal e cessão de 
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3 
 

prestadores de serviços da área de engenharia, para atendimento das finalidades 

precípuas da Administração Pública, entre o Poder Executivo e o SAAE - Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves-ES. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

                Alfredo Chaves (ES), 04 de julho de 2019. 

 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 04/07/2019 
 

--------------------------------------- 
Pascoal Garcia Martins 

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº 0498-P/2019 
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Alto Rio Novo

Prefeitura

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019
Publicação Nº 210704

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

CONTRATADO: AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Objeto: O presente contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de Obra de contenção 
de encosta na Rua Nadir Ramiro de Oliveira, no Bairro Padre Pedro. Localizada próximo à escola Prof. Arteme Lopes, tudo 
em conformidade com planilha orçamentária de custos, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, memorial de 
cálculo e projeto básico, que integram a Tomada de Preços 001/2019, salientando que a execução da obra dar-se-á com 
fornecimento de material e mão-de-obra.

Vigência: Da data de sua assinatura até 31/12/2019, cujo prestação de serviços poderá ser prorrogada por iguais períodos 
na forma do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo, permitida a sua extensão por até 60 (ses-
senta) meses, por se tratar de serviços de natureza contínua, desde que haja vantagem e conveniência para o Contratante 
e havendo disponibilidade orçamentária.

Valor: Pela execução da obra objeto deste instrumento contratual, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global 
de R$ 295.796,72 (duzentos e noventa e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:

014000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 014001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

014000014001.1545101011.036 – CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO

0000127 – 10010000000

0000128 - 1510000001

Processo Administrativo: 001300/2019.
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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2019
Publicação Nº 210738

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2019

Processo n.º 14818/2018

O Município de Anchieta/ES, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a realização de Licitação, na modalidade Pregão 
Presencial, objetivando a Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada

para fornecimento de Aparelho de Ar Condicionado, Bebedouro Elétrico e purificador de água, de acordo com as condi-
ções, especificações constantes neste Edital e em seus anexos, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, Lei Municipal nº 
1.315/18. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pre-
gão.anchieta@gmail.com. Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 13:30 às 14:00 do dia 17/07/2019.

Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 14:00 do dia 17/07/2019.

Anchieta/ES,04 de julho de 2019.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeiro oficial - PMA

AVISO DE RESULTADO PPRP 016/2019
Publicação Nº 210744

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2019

Processo n.º 2654/2019

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Oficial, torna público a realização de licitação, na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços, objetivando a Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparada para eventual aquisição de gêneros alimentícios (iogurte, queijo mussarela, presunto, pão de forma, engros-
sante, fermento biológico e farinha de aveia), com preferência para empresa local (art. 40, inciso II, alíneas “a” e “b” da 
lei Municipal 13.015/2018), conforme especificações contidas neste instrumento convocatório, na forma do art. 48, I, da 
LC nº 123/2006, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006, Lei Municipal 1.315/18 e Decreto Municipal no 
5.679/2017. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no ende-
reço pregão.anchieta@gmail.com. Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 16/05/2019. 
Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 16/05/2019.

Anchieta, 02 de maio de 2019. Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 137/2019
Publicação Nº 210766

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 137/2019.

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRICIO PETRI no uso de suas atribuições, torna público, para cum-
primento no disposto no Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Contratação da 
“BANDA GANDAIA”, através da empresa VINICIUS SANTOS PARMAGNANI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.777.170/0001-10, 
para atender a Festa Comunitária de Dois Irmãos de Olivânia , neste Município.

Conforme Cronograma abaixo:

http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
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“BANDA GANDAIA”

DIA HORA LOCAL

06 de Julho de 2019
22:00h

ás
01:00h

Dois Irmãos de Olivânia

Valor Global da Contratação: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Processo Administrativo: 12549/2019.

OBS: Publicado no Mural da Prefeitura com base no artigo 82 da LOM - Lei Orgãnica Municipal.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 139/2019
Publicação Nº 210762

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº 139/2019.

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRICIO PETRI no uso de suas atribuições, torna público, para cum-
primento no disposto no Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação, para Contratação da 
“BANDA TROPICAL BRASIL”, através da empresa TEREZA CRISTINA RICCI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.171.259/0001-60, 
para atender o 3º Festival de Quadrilha no dia 19/07, na Comunidade de Iriri , neste Município.

Conforme Cronograma abaixo:

“BANDA TROPICAL BRASIL”

DIA HORA LOCAL

19 de Julho de 2019. 22:00h ás 00:00h IRIRI

Valor Global da Contratação: R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Processo Administrativo: 12551/2019.

OBS: Publicado no Mural da Prefeitura com base no artigo 82 da LOM - Lei Orgãnica Municipal.
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Aracruz

Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019
Publicação Nº 210818

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019

O Secretário de Governo do Município de Aracruz, Sr. EDMILSON MARTINS SCHWENCK, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas através do Decreto nº 32.056/2017, e observadas as disposições do Artigo 23 e seguintes da Lei nº 4.097, de 
29/12/2016 e com os demais dispositivos legais aplicáveis, torna público o presente EDITAL com o objetivo de regulamen-
tar e promover a habilitação dos indicados da representação das entidades da sociedade civil organizada e dos movimen-
tos sociais dos usuários dos serviços de saneamento, das entidades de profissionais e trabalhadores de saneamento, do 
Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Aracruz - COMSABA.

DOS OBJETIVOS

Art. 1°. Este edital tem por objeto regulamentar o processo eleitoral para a composição do Conselho Municipal de Sanea-
mento Básico para o biênio 2019/2020.

Art. 2°. A função de Conselheiro Municipal de Saneamento Básico não é remunerada, sendo considerada de relevante 
interesse público.

Art. 3°. As eleições do Conselho Municipal de Saneamento Básico reger-se-ão à partir da publicação deste edital de con-
vocação na imprensa oficial do município.

DA REPRESENTAÇÃO

Art. 4º. A representação dos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem 
o Conselho.

DA HABILITAÇÃO

Art. 5°. Poderão se habilitar:

I- Representantes de entidades de usuários de serviços de saneamento básico empresariais legalmente constituídas, com-
provada essa condição por meio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e seu ato constitutivo;

II- Representantes entidades dos usuários de serviços de saneamento básico da sociedade civil legalmente constituídas, 
comprovada essa condição por meio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e seu ato constitutivo;

III – Representantes de organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento 
básico, legalmente constituídas;

IV – Representantes de entidades técnicas, sendo preferencialmente representados pelo Conselho Municipal/Estadual ou 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Municipal/Estadual ou Regional de Arquitetura e Urbanismo/
CAU;

V – Representantes dos sindicatos legalmente constituídos representantes dos trabalhadores das categorias de serviços 
de água e esgoto.

DAS VAGAS

Art. 6º. Os membros de cada representação mencionada no artigo anterior devem ser indicados em número de 02 (dois) 
conselheiros, sendo 01 (um) titular e 01 (um) suplente, nos seguintes termos:

I - 01 (um) Conselheiro Titular e 01 (um) Conselheiro Suplente, indicados pelas entidades de usuários de serviços de sa-
neamento básico empresariais legalmente constituídas;

II – 01 (um) Conselheiro Titular e 01 (um) Conselheiro Suplente, indicados pelas entidades dos usuários de serviços de 
saneamento básico da sociedade civil legalmente constituída;

III – 01 (um) Conselheiro Titular e 01 (um) Conselheiro Suplente, indicado por organização da sociedade civil relacionadas 
ao setor de saneamento básico;

IV – 01 (um) Conselheiro Titular e 01 (um) Conselheiro Suplente, indicado por organização de defesa do consumidor 
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relacionadas ao setor de saneamento básico;

V – 01 (um) Conselheiro Titular e 01 (um) Conselheiro Suplente, indicados pelo Conselho Municipal/Estadual ou Regional 
de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho Municipal/Estadual ou Regional de Arquitetura e Urbanismo/CAU;

VI – 01 (um) Conselheiro Titular e 01 (um) Conselheiro Suplente indicados, pelo sindicato representante dos trabalhadores 
das categorias de serviços de água e esgoto.

Art. 7º. Cada candidato ao Conselho Municipal de Saneamento Básico só poderá fazer parte de uma representação.

Art. 8º. Os prazos, forma e local a serem observados pelos interessados são os seguintes:

I – Dos prazos:

a) Início do prazo para indicação: 11/07/2019;

b) Término do prazo para indicação: 11/08/2019.

II – Do local e da formada entrega dos documentos:

a) Local: Na sede da Prefeitura Municipal de Aracruz, na Av. Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, no horário de 
atendimento ao público (de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas);

b) Forma: os documentos dos candidatos devem ser entregues pelos entes interessados, através de ofício apresentando 
o(s) candidato(s), ou de forma digitalizada através do e-mail: comsaba@aracruz.es.gov.br, de forma isolada ou através de 
consenso, instruídos dos documentos de sua constituição legal, em envelope devidamente identificado.

Art. 9º. São requisitos obrigatórios para o cargo de membro do Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município 
de Aracruz:

I. Ser brasileiro, mediante comprovação através de carteira de identificação, Carteira Nacional de Habilitação válida (CNH), 
carteira de identidade profissional ou qualquer outro documento legal e válido de identificação;

II. Reputação ilibada;

III. Ser maior de 18 (dezoito) anos;

IV. Não ter sido condenado criminalmente ou por ato de improbidade (declaração de próprio punho sob as penas da Lei, 
conforme Anexo Único);

V. Não ter contas públicas rejeitadas (declaração de próprio punho, conforme o Anexo Único);

VI. Comprovante de regularidade profissional, caso faça parte de entidade profissional regulamentada;

VII. Currículo profissional.

Parágrafo único. Os documentos e declarações que comprovem os requisitos acima devem ser entregues na forma men-
cionada do art. 8º, II, b.

Art. 10. A conferência da documentação para habilitação como Conselheiro se dará na sala de reunião da Secretaria de 
Governo, no dia 12 de agosto de 2019, às 09 horas, sendo franqueada a participação de representantes de todas as en-
tidades mencionadas neste Edital, através de Comissão de conferência designada para este ato, composta por 3 (três) 
servidores da Administração Direta e dois (servidores) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz.

Art. 11. Após lavrada a ata do procedimento de conferência, será publicada no Diário Oficial do Município a lista dos habi-
litados para a composição do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Aracruz.

Art. 12. Caso não haja indicações para habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, implicará em decadência do direito de in-
dicação e caberá ao Poder Executivo Municipal convidar discricionariamente outras instituições e/ou entidades.

Art. 13. A posse dos membros eleitos para Conselheiro Titular e Suplente ocorrerá na primeira reunião do Conselho Mu-
nicipal de Saneamento Básico, em data especialmente designada, pelo seu Presidente, que exerce sua Coordenação, na 
forma legal e regulamentada.

Art. 14. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão designada para a conferência dos documentos de habilitação dos 
indicados e tais atos e/ou decisões serão divulgados através do Diário Oficial do Município, como comunicação pessoal e 
eletrônica ao interessado.

Aracruz (ES), 04 de julho de 2019.

EDMILSON MARTINS SCHWENCK

Secretário Municipal de Governo

mailto:comsaba@aracruz.es.gov.br
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ANEXO ÚNICO

D E C L A R A Ç Ã O (modelo – deve ser feita de próprio punho)

EU, (nome completo), brasileiro(a), profissão, Célula de Identidade nº... e CPF nº..., residente e domiciliado (a) na (Rua, 
Avenida, etc.), nº..., Apartamento nº., Bairro ..., Município ..., Estado ..., DECLARO SOB AS PENAS DA LEI que não tenho 
e nem tive nenhuma conta pública rejeitada e que até apresente data não fui condenado criminalmente ou por ato de 
improbidade quando do exercício de cargo e ou função pública.

Por ser verdade, firmo o presente para todos os seus efeitos legais, ciente que tais informações podem ser confrontadas, 
em assim sendo necessário.

Aracruz (ES), ..... de .................... de 2019.

Assinatura

LEI N° 4245
Publicação Nº 210695

LEI Nº 4.245, DE 04/07/2019.

AUTORIZA O REPASSE DE VALORES PARA O SECRETARIADO DOS IMIGRANTES FRIULANOS DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o valor de R$ 42.175,00 (quarenta e dois mil, cento e se-
tenta e cinco reais) para o SECRETARIADO DOS IMIGRANTES FRIULANOS DE ARACRUZ, devidamente inscrito no CNPJ 
sob o nº 02.439.502/0001-49, a fim de apoiar a realização da IX ITÁLIA UNITA, evento este que ocorrerá nos dias 05, 06 
e 07 de julho de 2019.

Art. 2º O repasse de que trata o artigo 1º desta Lei deve ocorrer em observância à legislação pertinente, ficando a referida 
instituição responsável pela prestação de contas ao Município dos recursos utilizados no prazo de 90 (noventa) dias após 
o encerramento da parceria.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrá à conta da seguinte dotação orçamentária:

725 - Código Reduzido

12.01.00 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

23.695.0020.2.0063 - Marketing, Divulgação, Apoio e Promoção de Eventos

3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

1.001.0000 - Recursos Ordinários

Total .................................................................... R$ 42.175,00

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 04 de Julho de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 210829

RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10.357/2019

INTERESSADA: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

ASSUNTO: Contratação de Pessoa Jurídica devidamente credenciada pelo DETRAN/ES para confecção de placas de veículos

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.23, II, c/c art. 24, II da Lei Federal de n.º 8.666/1993, atualizado por meio do Decreto 
Federal de n.º 9.412/2018.

PARTES: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho e a empresa Ponto das Placas- CNPJ 12.026.594/0001-99

VALOR: R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)

JUSTIFICATIVA

O fornecimento dos serviços se dá em razão da aquisição de dois veículos novos para atender os Serviços de Proteção So-
cial Especial, sendo que a contratação constitui necessidade básica para o pleno funcionamento dos veículos oficiais desta 
Secretaria, sendo imprescindível, diante da necessidade de regularização do emplacamento dos veículos 
por meio da contratação de serviços de terceiros devidamente credenciado pelo DETRAN/ES.
Outro fator que deve ser considerado é a Resolução 729, de 06 de março de 2018, que estabelece sistema de Placas de 
Identificação de Veículos no padrão disposto na Resolução MERCOSUL do Grupo Mercado Comum nº 33/2014. O Estado do 
Espírito Santo iniciou no dia 10 de dezembro de 2018 a utilizar o novo modelo MERCOSUL, destarte a troca será obrigatória 
para veículos zero-quilômetro, sendo de grande importação a contratação em tela, de modo a atender a legislação vigente.

A escolha da empresa se dá em razão da apresentação do menor preço, comprometendo-se esta a fornecer os serviços 
com os padrões de qualidade exigidos, tendo a empresa demonstrado regularidade fiscal e trabalhista mediante docu-
mentação idônea.

Pelo exposto, e porque dos autos consta Parecer Jurídico que opina pela Dispensa de Licitação, RATIFICA-SE A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, pois o serviço é de pequeno valor, abaixo do que a lei prevê como máximo para realizar a contratação 
direta, conforme previsto no art. 24, inciso II, c/c art. 23, inciso II do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos 
atualizado pelo Decreto Federal de n.º 9.412/2018, que prevê ser dispensável a licitação para outros serviços e compras 
de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto para compras e serviços.

Publique-se e cumpra-se.

Aracruz/ES, 04 de julho de 2019.

ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 32.065 de 01/01/2017

TERMO DE FOMENTO N.° 003/2019 - SEMTUR - PROCESSO N.° 7.053/2019
Publicação Nº 210702

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2019

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES E O DO SECRETARIADO DOS IMIGRANTES 
FRIULANOS DE ARACRUZ PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.142.702/0001-66, 
com sede administrativa na Avenida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representado pelo Secretário de Turismo e Cultura, SRA. FLÁVIA CÂNDIDA FERREIRA 
SANTOS, brasileira, solteira, Servidora Pública Municipal, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n° 054.167.006-
96, Cédula de Identidade de n° 10725069 - SSP - MG, residente à Rua Salmo Alves da Costa, n°08, CS2, Polivalente, 
CEP: 29.190-406, Aracruz/ES nos termos da Lei nº. 3.337 de 25/08/2010, regulamentada pelo Decreto nº 32.067 de 
01/01/2017 e do SECRETARIADO DOS IMIGRANTES FRIULANOS DE ARACRUZ, pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.439.502/0001-49, sediada na Rua Quintino Loureiro, nº 628, Cen-
tro, Aracruz/ES, CEP 29.190-014, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, neste ato representado 
pelo seu Presidente, Sr. JOÃO BATISTA, brasileiro, casado, empresário, com o CPF sob o número nº 282.515.807-06, RG 
119.458 SSP/ES, residente na Rua: Padre João Bauer, nº 235, Centro, Aracruz/ES, CEP: 29.190-022, tendo em vista a Lei 
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Municipal nº 4.178 de 18 de Junho de 2018, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, por inexigibilidade de cha-
mamento público, regendo-se pelo disposto no artigo 31 da Lei nº 13.019, de 2014, alterada pela lei nº 13.204 de 2015 
regulamentada pelo decreto municipal nº 32.487 de 13/03/2017, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na 
Lei nº 4.245, de 04/07/2019, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, consoante 
o processo administrativo Nº: 7.053/2019 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O presente Termo de Fomento, tem por objeto a cooperação financeira da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, regendo-se pelo disposto no artigo 31, II, da Lei nº 13.019, de 2014 e Lei nº 
4.245/2019 de 04/07/2019 para custear despesas provenientes da organização e execução do evento da 9ª ITÁLIA UNITA, 
a ser realizada nos dias 05, 06 e 07 de julho de 2019, conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho acostado 
aos autos do Processo Administrativo nº 7.053/2019, parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos, indepen-
dentemente de transcrição.

1.2 – Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias.

1.3 – É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I – delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas 
do Estado;

II – prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL por ocasião da celebração 
das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações even-
tuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avalia-
ção designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida 
pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL;

c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho 
e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem 
como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;

d) liberar os recursos por meio de depósito bancário e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará con-
sonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de fomento;

e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o adminis-
trador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as 
respectivas responsabilidades;

g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 
cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;

i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na exe-
cução do objeto da parceria.

2.2 - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento;

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas redes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas 
as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 
11 da Lei nº 13.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e 
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do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados 
à execução do objeto previsto no termo de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da adminis-
tração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo 
de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 – O valor total do presente no termo de fomento é de R$ 42.175,00 (quarenta e dois mil e cento e setenta e cinco 
reais).

3.2 – As despesas oriundas do presente termo de fomento correrão por conta de dotação orçamentária própria, consigna-
da no orçamento vigente, conforme segue:

725 - Código Reduzido

12.01.00 - Secretaria de Turismo e Cultura

23.695.0020.2.0063 - Marketing, Divulgação, Apoio e Promoções de Eventos

3.3.50.41.00 - Contribuições

1.001.0000 - Recursos Ordinários

CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 – Os recursos para cobertura das despesas previstas no Plano de Trabalho deste termo de fomento, serão liberados em 
parcela única, devendo ser depositado em conta-corrente com extrato zerado, específica para recebimento dos mesmos.

4.2 – Na hipótese de impugnação da prestação de contas ou de constatação de impropriedade ou irregularidade na execu-
ção do termo de fomento, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será notificada para sanar os vícios apontados no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, sob pena de ter que restituir integralmente o montante recebido;

4.3 – Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de fomento ou 
da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

4.4 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá observar na realização de gastos para a execução do objeto do 
presente termo de fomento a proporcionalidade entre os recursos transferidos e os recursos próprios a serem aplicados a 
título de contrapartida.

4.5 – As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como con-
trapartida, devida pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.

4.6 – As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes ca-
sos:

I – quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II – quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento;

III – quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

4.7 – Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive 
os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à ADMINISTRAÇÃO no prazo 
improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providen-
ciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

5.1 – O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas 
e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 – Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade 
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do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I – realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II – finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que caráter de emergência;

III – realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

IV – realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a paga-
mentos ou recolhimentos fora dos prazos;

V – realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais 
não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;

VI – repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos; e

VII – pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses 
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 – Presente termo de fomento terá vigência de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua assinatura;

6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e 
formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regu-
lamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.

6.3 – Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a pror-
rogação do prazo de vigência do presente termo de fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SO-
CIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser 
celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo ex-
pressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1 – Fica assegurado à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, através da Secretaria de Turismo e Cultura, o exercício do 
controle e da fiscalização sobre as atividades objeto deste termo de fomento.

7.2 – Fica designado o servidor da Secretaria de Turismo e Cultura Eliomar Lino de Lacerda, matrícula de nº 22.087, como 
Gestor da Parceria para controlar e fiscalizar a execução do presente termo de fomento.

7.3 – O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá 
conter:

I – descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II – análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 
execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

IlI – valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV – análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL na 
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de 
fomento;

V – análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externos, no âmbito da fiscalização preventiva, 
bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

7.4 – Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA MUNICIPAL poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio 
e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I – retomar os bens públicos em poder da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira, qualquer que tenha sido a mo-
dalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II – assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, 
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organi-
zação da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 – A prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá conter elementos que permitam 
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ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 
de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II – notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da ORGANIZAÇÃO DA SOCIE-
DADE CIVIL e número do instrumento da parceria;

III – comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV – material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

V – relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI – lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2.º A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo 
de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria 
exceder um ano.

8.2 – A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos pre-
vistos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I – relatório de execução do objeto, elaborado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, contendo as atividades ou pro-
jetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II – relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados inter-
namente, quando houver:

I – relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II – relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, 
sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de fomento.

8.4 – Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, 
deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I – os resultados já alcançados e seus benefícios;

II – os impactos econômicos ou sociais;

III – o grau de satisfação do público-alvo;

IV – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.5 – A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL observará os 
prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I – aprovação da prestação de contas;

II – aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III – rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

8.6 – Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a ORGANIZAÇÃO DA SO-
CIEDADE CIVIL sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual 
período, dentro do prazo que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL possui para analisar e decidir sobre a prestação de 
contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade 
administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, 
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

8.7 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento 
e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável 
justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 259

I – não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-
tivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II – nos casos em que não for constatado dolo da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou de seus prepostos, sem pre-
juízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período 
entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL.

8.8 – As prestações de contas serão avaliadas:

I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no 
plano de trabalho;

II – regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não re-
sulte em dano ao erário;

III – irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a)omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

8.9 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por 
omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, finan-
ceiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10 – Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, 
a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido 
por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o 
objeto descrito no termo de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir 
do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos 
recursos.

8.11 – Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

9.1 – O presente termo de fomento poderá ser:

I – denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens 
do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antece-
dência para a publicidade dessa intenção;

II – rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO

10.1 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL se compromete a restituir os valores repassados pela ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA MUNICIPAL, através deste termo de fomento, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma da 
legislação aplicada aos débitos para com a Fazenda Pública, a partir da data do seu recebimento, nas seguintes hipóteses:

a. Inexecução do objeto da avença;

b. Falta de apresentação da Prestação de Contas, no prazo exigido;

c. Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida.

10.2 – A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromete-se, ainda, a restituir eventual saldo dos recursos à ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, na data da conclusão do aqui avençado.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1 – O presente termo de fomento será publicado, em resumo, no sítio oficial da administração pública na internet e 
no Diário Oficial, dando-se cumprimento ao disposto no artigo 38 da Lei 13.019/2014, correndo a despesa por conta da 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

12.1 – Em toda e qualquer ação promocional relacionada com o objeto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento, 
será obrigatoriamente destacada a participação do Município de Aracruz, observando o disposto no § 1º do artigo 37 da 
Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1 – Pactuam, ainda, as seguintes condições:

a. Todas as comunicações relativas a este termo de fomento serão consideradas como regularmente efetuadas, se entre-
gues mediante protocolo ou remetidas por telegrama, devidamente comprovados por conta, nos endereços das partes;

b. As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter 
implicações neste termo de fomento, serão registradas em atas ou relatório circunstanciado;

c. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL não se responsabilizará pelas despesas excedentes aos recursos a serem 
transferidos;

d. O Plano de Trabalho integra este instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste termo de fomento, que não possam ser resolvidas pela mediação 
administrativa, as partes elegem o foro da Comarca de Aracruz.

14.2 – E por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Aracruz/ES, 04 de Julho de 2019.

FLÁVIA CÂNDIDA FERREIRA SANTOS

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

JOÃO BATISTA

SECRETARIADO DOS IMIGRANTES FRIULANOS DE ARACRUZ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

TESTEMUNHAS:

1.________________________________

2.________________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2019 PROC. 16.615/2019 SETRANS
Publicação Nº 210651

 

PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Menor Preço

AV Moroba, 20
CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES

CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: 
Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092

E-mail: pma@aracruz.es.gov.br
Site: www.aracruz.es.gov.br

Departamento de Compras

3 / 2019

PREGÃO ELETRONICO 7 / 2019
12 - SEC DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOSUnidade Gestora

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação

Fornecedor
Endereço
Bairro
Cidade

CGC.(RG)
Banco 
Condição Pagto
Prazo Entrega
Prazo Garantia

003355 CONFIANÇA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI - ME

SERRA                                   

26.199.379/0001-02  

Estado

Telefone
Agência

ES

27 3051-1675       

Cep

Fax
Conta 

29165-210

CONF EDITAL    
CONF EDITAL    

RUA  THOMAS EDSON 104 2 PAVIMENTO, SALA 234
PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS          

Processos
000000016615/2018
Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes
013.001.003.000.000 - GERENCIA DE TRANSPORTES

LOTE 011Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

1 1.44.01.0017.6 UN CONFIANÇA                                0,000 40,000 48,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, A-33A, AREAESCOLAR, CONFECCIONADA EM MATERIAL REFLETIVO, 
SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

1.920,0000

Valor Total Lote 1.920,0000

LOTE 066Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

2 1.44.01.0023.0 UN CONFIANÇA                                0,000 10,000 66,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-28-DUPLOSENTIDO DE CIRCULAÇÃO, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 
PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

660,0000

Valor Total Lote 660,0000

LOTE 088Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

3 1.44.01.0025.7 UN CONFIANÇA                                0,000 40,000 66,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, A-32A- TRANSITO DE PEDESTRES, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA EM 
PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

2.640,0000

Valor Total Lote 2.640,0000

LOTE 099Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 
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4 1.44.01.0026.5 UN CONFIANÇA                                0,000 20,000 90,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-3 SENTIDO PROIBIDO, INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO

1.800,0000

Valor Total Lote 1.800,0000

LOTE 1111Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

5 1.44.01.0028.1 UN CONFIANÇA                                0,000 100,000 68,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-6A-PROIBIDO ESTACIONAR, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA EM 
PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

6.800,0000

Valor Total Lote 6.800,0000

LOTE 1818Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

6 1.44.01.0036.2 UN CONFIANÇA                                0,000 10,000 95,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-33- SENTIDO DE CIRCULAÇÃO ROTATORIA, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 
PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

950,0000

Valor Total Lote 950,0000

LOTE 2121Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

7 1.44.01.0039.7 UN CONFIANÇA                                0,000 20,000 80,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-4B PROIBIDO VIRAR A DIREITA, INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO

1.600,0000

Valor Total Lote 1.600,0000

LOTE 2222Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

8 1.44.01.0040.0 UN CONFIANÇA                                0,000 20,000 90,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÇAO DETRAN, R-4A PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA, CONFECCIONADA EM MATERIAL 
REFLETIVO, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO 

1.800,0000

Valor Total Lote 1.800,0000

LOTE 2727Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

9 1.44.01.0047.8 UN CONFIANÇA                                0,000 100,000 100,0000

PLACA DE PROIBIDO JOGAR LIXO, TAM 0.60 X 0.50 M, FUNDO BRANCO, VERSO PRETO, LEGENDA NA COR BRANCA 
C/ALTURA DAS LETRAS 8.3CM (PROIBIDO) C/ TARJA EM RETANGULO VERMELHO CONTORNANDO A LEGENDA 
PROIBIDO, LEGENDA JOGAR LIXO ALTURA DAS KETRAS 7.2CM, LEGENDA SUJEITO A MULTA ALTURA DAS LETRAS 
4.3CM, LEGENDA LEI N° 3.143/2008 ALTURA DAS LETRAS 3.2CM, LEGENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ TAM 
DAS LETRAS 2.5CM E BRASÃO DA PMA TAM 5CM, SUPORTE EM MADEIRA DE LEI IMUNIZADA NAS DIMENSÕES 7X5CM 
PINTURA PRETO E FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS NECESSARIOS A SUA FIXAÇÃO

10.000,0000

Valor Total Lote 10.000,0000

LOTE 3232Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

10 1.44.01.0103.2 UN CONFIANÇA                                0,000 10,000 326,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "SANTA 
CRUZ/VITÓRIA", FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A DIREITA, COM 
SUPORTE DE MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS 
PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS E ARRUELAS).

3.260,0000

Valor Total Lote 3.260,0000
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Aracruz/ES, 04 de julho de 2019
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 31.430,0000
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº04/2019 PROC. 16.615/2019 SETRANS
Publicação Nº 210654

 

PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Menor Preço

AV Moroba, 20
CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES

CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: 
Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092

E-mail: pma@aracruz.es.gov.br
Site: www.aracruz.es.gov.br

Departamento de Compras

4 / 2019

PREGÃO ELETRONICO 7 / 2019
12 - SEC DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOSUnidade Gestora

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação

Fornecedor
Endereço
Bairro
Cidade

CGC.(RG)
Banco 
Condição Pagto
Prazo Entrega
Prazo Garantia

001220 H&R SINALIZAÇÃO VIARIAS LTDA - ME

MANHUAÇÚ                                

18.658.204/0001-80  

Estado

Telefone
Agência

MG

(33) 3331-5134     

Cep

Fax
Conta 

36900-000

CONF EDITAL    
CONF EDITAL    

RUA  OLIMPIO VARGAS 184 Nº 184
CENTRO                                  

Processos
000000016615/2018
Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes
013.001.003.000.000 - GERENCIA DE TRANSPORTES

LOTE 022Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

1 1.44.01.0019.2 UN HR                                               0,000 40,000 115,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-6B - CARGA E DESCARGA, SEGUNDA A SEXTA DAS 7H AS 18H, SUPORTE 
DE MADEIRA 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

4.600,0000

Valor Total Lote 4.600,0000

LOTE 033Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

2 1.44.01.0020.6 UN HR                                               0,000 40,000 110,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO PADRÃO DETRAN, R-6B-ESTACIONAMENTO DE IDOSO, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA 
EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

4.400,0000

Valor Total Lote 4.400,0000

LOTE 044Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

3 1.44.01.0021.4 UN HR                                               0,000 40,000 130,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-6B-ESTACIONAMENTO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 
SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

5.200,0000

Valor Total Lote 5.200,0000

LOTE 055Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 
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4 1.44.01.0022.2 UN HR                                               0,000 40,000 75,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-6B-ESTACIONAMENTO DE FARMÁCIA, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 
PINTADA EM PRETO FOSCO E DISPOSITVOS PARA FIXAÇÃO

3.000,0000

Valor Total Lote 3.000,0000

LOTE 1010Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

5 1.44.01.0027.3 UN HR                                               0,000 50,000 65,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, PLACA DE SERVIÇOS AUXILIARES, PONTO DE ONIBUS, SUPORTE DE 
MADEIRA 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

3.250,0000

Valor Total Lote 3.250,0000

LOTE 1212Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

6 1.44.01.0029.0 UN HR                                               0,000 30,000 105,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-6A- PROIBIDO ESTACIONAR TERMINO, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 
PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

3.150,0000

Valor Total Lote 3.150,0000

LOTE 1313Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

7 1.44.01.0030.3 UN HR                                               0,000 30,000 125,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-6A-PROIBIDO ESTACIONAR INICIO, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA 
EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

3.750,0000

Valor Total Lote 3.750,0000

LOTE 1414Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

8 1.44.01.0032.0 UN HR                                               0,000 20,000 105,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-6B-ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO DE TAXI, SUPORTE DE 
MADEIRA 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

2.100,0000

Valor Total Lote 2.100,0000

LOTE 1515Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

9 1.44.01.0033.8 UN HR                                               0,000 20,000 89,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-6C PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 
PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

1.780,0000

Valor Total Lote 1.780,0000

LOTE 1616Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

10 1.44.01.0034.6 UN HR                                               0,000 20,000 105,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-12-PROIBIDO TRANSITO DE BICICLETAS, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 
PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

2.100,0000

Valor Total Lote 2.100,0000

LOTE 1717Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 
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11 1.44.01.0035.4 UN HR                                               0,000 10,000 79,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, A-12-INTERSECAO EM CIRCULO, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA EM 
PRETO FOSCO  E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

790,0000

Valor Total Lote 790,0000

 LOTE 1919Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

12 1.44.01.0037.0 UN HR                                               0,000 20,000 100,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-25-A- SIGA EM FRENTE A ESQUERDA, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 
PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

2.000,0000

Valor Total Lote 2.000,0000

LOTE 2323Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

13 1.44.01.0041.9 UN HR                                               0,000 10,000 105,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-24-B- PASSAGEM OBRIGATÓRIA, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA EM 
PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

1.050,0000

Valor Total Lote 1.050,0000

LOTE 2626Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

14 1.44.01.0046.0 UN HR                                               0,000 4,000 70,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-6B- CARGAMAXIMA PONTE PERIGOSA, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 
PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

280,0000

Valor Total Lote 280,0000

LOTE 2828Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

15 1.44.01.0070.2 UN HR                                               0,000 100,000 59,0000

CONE DE SINALIZAÇÃO, 75 CM DE ALTURA, PVC, BASE DE SUSTENTAÇÃO QUADRADA, C/ APROX 30 A 40 CM DE 
LARGURA E 1 A 2 CM DE ESPESSURA, LARANJA C/ LISTRAS BRANCAS

5.900,0000

Valor Total Lote 5.900,0000

LOTE 3333Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

16 1.44.01.0104.0 UN HR                                               0,000 10,000 160,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "SANTA ROSA", 
FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A DIREITA, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS). 

1.600,0000

Valor Total Lote 1.600,0000

LOTE 3434Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

17 1.44.01.0105.9 UN HR                                               0,000 10,000 170,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "SANTA ROSA", 
FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A ESQUERDA, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

1.700,0000

Valor Total Lote 1.700,0000
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LOTE 4141Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

18 1.44.01.0112.1 UN HR                                               0,000 10,000 59,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BAIRRO 
ITAPUTERA", FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A DIREITA, COM 
SUPORTE DE MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS 
PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS E ARRUELAS).

590,0000

Valor Total Lote 590,0000

LOTE 4747Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

19 1.44.01.0118.0 UN HR                                               0,000 40,000 91,5000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, LOMBADA A 200 METROS, COM SUPORTE EM MADEIRA DE LEI IMUNIZADA 
NAS DIMENSÕES 7 X 7CM, PINTURA PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS A SUA FIXAÇÃO.

3.660,0000

Valor Total Lote 3.660,0000

LOTE 4848Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

20 1.44.01.0119.9 UN HR                                               0,000 40,000 175,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, LOMBADA A 100 METROS, COM SUPORTE EM MADEIRA DE LEI IMUNIZADA 
NAS DIMENSÕES 7 X 7CM, PINTURA PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS A SUA FIXAÇÃO.

7.000,0000

Valor Total Lote 7.000,0000

LOTE 4949Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

21 1.44.01.0120.2 UN HR                                               0,000 40,000 105,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, LOMBADA A 50 METROS, COM SUPORTE EM MADEIRA DE LEI IMUNIZADA 
NAS DIMENSÕES 7 X 7CM, PINTURA PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS A SUA FIXAÇÃO.

4.200,0000

Valor Total Lote 4.200,0000

LOTE 5050Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

22 1.44.01.0121.0 UN HR                                               0,000 100,000 102,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 30 KM, COM SUPORTE EM MADEIRA DE 
LEI IMUNIZADA NAS DIMENSÕES 7 X 7CM, PINTURA PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS A SUA FIXAÇÃO.

10.200,0000

Valor Total Lote 10.200,0000

LOTE 5151Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

23 1.44.01.0122.9 UN HR                                               0,000 100,000 105,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40 KM, COM SUPORTE EM MADEIRA DE 
LEI IMUNIZADA NAS DIMENSÕES 7 X 7CM, PINTURA PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS A SUA FIXAÇÃO.

10.500,0000

Valor Total Lote 10.500,0000

LOTE 5252Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

24 1.44.01.0123.7 UN HR                                               0,000 40,000 102,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, PROIBIDO ESTACIONAMENTO DE MOTOCICLETA, COM SUPORTE EM 

4.080,0000
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MADEIRA DE LEI IMUNIZADA NAS DIMENSÕES 7 X 7CM, PINTURA PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS A SUA 
FIXAÇÃO.

Valor Total Lote 4.080,0000

LOTE 5353Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

25 1.44.01.0124.5 UN HR                                               0,000 10,000 102,0000

CAVALETE COM 1METRO DE ALTURA, PINTADO COM FAIXAS AMARELA E PRETO  CONFECCIONADO EM MADEIRA DE 
LEI, COM PLACA FIXADA NO MEIO COM DIZERES "HOMENS NA PISTA", PLACA COM TAMANHO 0,20 MTS X 0,20 MTS, 
FUNDO AMARELO E LETRAS PRETAS.

1.020,0000

Valor Total Lote 1.020,0000

LOTE 5555Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

26 1.44.01.0126.1 UN HR                                               0,000 10,000 133,5000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BIRIRICAS", FUNDO 
VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A ESQUERDA, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO .

1.335,0000

Valor Total Lote 1.335,0000

LOTE 5858Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

27 1.44.01.0153.9 UN HR                                               0,000 30,000 70,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO,PADRÃO DETRAN,TAMANHO 0,75 X 0,50 MTS, DE ESTACIONAMENTO PARA MOTOS COM 10 
VAGAS ,SUPORTE DE MADEIRA DE LEI 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO.

2.100,0000

Valor Total Lote 2.100,0000

LOTE 6060Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

28 1.44.01.0155.5 UN HR                                               0,000 50,000 114,5000

PLACA DE SINALIZAÇÃO,PADRÃO DETRAN, TAMANHO 60 CM X 40CM, COM FUNDO BRANCO E LETRAS PRETAS 
TAMANHO DAS LETRAS 0,20 MTS COM DIZERES ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS,COM SUPORTE DE 
MADEIRA DE LEI 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO.

5.725,0000

Valor Total Lote 5.725,0000

Aracruz/ES, 04 de julho de 2019
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 97.060,0000
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº05/2019 PROC. 16.615/2019 SETRANS
Publicação Nº 210655

 

PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Menor Preço

AV Moroba, 20
CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES

CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: 
Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092

E-mail: pma@aracruz.es.gov.br
Site: www.aracruz.es.gov.br

Departamento de Compras

5 / 2019

PREGÃO ELETRONICO 7 / 2019
12 - SEC DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOSUnidade Gestora

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação

Fornecedor
Endereço
Bairro
Cidade

CGC.(RG)
Banco 
Condição Pagto
Prazo Entrega
Prazo Garantia

005368 JUSTINO DAVINO PERES EPP

SÃO PEDRO DOS FERROS                

05.588.878/0001-03  

Estado

Telefone
Agência

MG

033-3352-1107      

Cep

Fax
Conta 

35360-000

CONF EDITAL    
CONF EDITAL    

RUA  PC PREFEITO ARMANDO RIOS 1 
CENTRO                                  

Processos
000000016615/2018
Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes
013.001.003.000.000 - GERENCIA DE TRANSPORTES

LOTE 6161Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

1 1.44.01.0156.3 UN CW                                              0,000 50,000 20,0000

FITA ZEBRADA P/A DE COR PRETA E AMARELA, COM 70 mm X 200 mts. 

1.000,0000

Valor Total Lote 1.000,0000

Aracruz/ES, 04 de julho de 2019
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 1.000,0000
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº06/2019 PROC. 16.615/2019 SETRANS
Publicação Nº 210656

 

PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Menor Preço

AV Moroba, 20
CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES

CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: 
Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092

E-mail: pma@aracruz.es.gov.br
Site: www.aracruz.es.gov.br

Departamento de Compras

6 / 2019

PREGÃO ELETRONICO 7 / 2019
12 - SEC DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOSUnidade Gestora

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação

Fornecedor
Endereço
Bairro
Cidade

CGC.(RG)
Banco 
Condição Pagto
Prazo Entrega
Prazo Garantia

005367 SIMONE AMADEU DA SILVA ME

TUPA                                    

18.735.711/0001-70  

Estado

Telefone
Agência

SP

014-3496-1507      

Cep

Fax
Conta 

17600-530

CONF EDITAL    
CONF EDITAL    

RUA  CARMEN SERRALVO PEREGRINO SILVA 188 
VILA SERVILHA                           

Processos
000000016615/2018
Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes
013.001.003.000.000 - GERENCIA DE TRANSPORTES

LOTE 077Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

1 1.44.01.0024.9 UN CN SINAL                                    0,000 40,000 154,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-1 PARADA OBRIGATÓRIA, CONFECCIONADA EM PE DE MADEIRA 7X7 EM 
MATERIAL REFLETIVO

6.160,0000

Valor Total Lote 6.160,0000

LOTE 2020Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

2 1.44.01.0038.9 UN CN SINAL                                    0,000 20,000 134,9000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, R-25B- SIGA EM FRENTE A DIREITA, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA 
EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO

2.698,0000

Valor Total Lote 2.698,0000

LOTE 2424Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

3 1.44.01.0043.5 UN CN SINAL                                    0,000 100,000 199,0000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, A-18-LOMBADA, SUPORTE EM MADEIRA DE LEI IMUNIZADA NAS 
DIMENSÕES 7X7 CM, PINTURA PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS A SUA FIXAÇÃO

19.900,0000

Valor Total Lote 19.900,0000

LOTE 2525Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 
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4 1.44.01.0044.3 UN CN SINAL                                    0,000 2,000 149,9000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAM 0.80 X 1.00 M,  LEGENDA CORPO DE BOMBEIROS EM LETRAS C/ 0.0125 
M DE ALTURA C/ FUNDO VERDE, SETA INDICATIVA A DIREITA, SUPORTE DE MADEIRA 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO, 
INCLUIDOS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS A FIXAÇÃO

299,8000

Valor Total Lote 299,8000

LOTE 2929Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

5 1.44.01.0100.8 UN CN SINAL                                    0,000 40,000 159,9000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,20MTS, LEGENDA COM DIZERES "INICIO DO 
PERÍMETRO URBANO", FUNDO AZUL, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR PRETA, COM SUPORTE DE MADEIRA 
(EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

6.396,0000

Valor Total Lote 6.396,0000

LOTE 3030Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

6 1.44.01.0101.6 UN CN SINAL                                    0,000 14,000 549,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "ARACRUZ", FUNDO 
VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A DIREITA, COM SUPORTE DE MADEIRA 
(EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

7.686,0000

Valor Total Lote 7.686,0000

LOTE 3131Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

7 1.44.01.0102.4 UN CN SINAL                                    0,000 14,000 169,9000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "ARACRUZ", FUNDO 
VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A ESQUERDA, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

2.378,6000

Valor Total Lote 2.378,6000

LOTE 3535Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

8 1.44.01.0106.7 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 149,9000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BIRIRICAS", FUNDO 
VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A DIREITA, COM SUPORTE DE MADEIRA 
(EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

1.499,0000

Valor Total Lote 1.499,0000

LOTE 3636Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

9 1.44.01.0107.5 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 179,9000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BIRIRICAS", FUNDO 
VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA SIGA EM FRENTE, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

1.799,0000

Valor Total Lote 1.799,0000

LOTE 3737Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 
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10 1.44.01.0108.3 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 129,9900

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "COQUEIRAL", 
FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A DIREITA, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

1.299,9000

Valor Total Lote 1.299,9000

LOTE 3838Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

11 1.44.01.0109.1 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 169,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "COQUEIRAL", 
FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A ESQUERDA, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

1.690,0000

Valor Total Lote 1.690,0000

LOTE 3939Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

12 1.44.01.0110.5 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 129,9900

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BARRA DO SAHY", 
FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A DIREITA, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

1.299,9000

Valor Total Lote 1.299,9000

LOTE 4040Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

13 1.44.01.0111.3 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 139,9000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BARRA DO SAHY", 
FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A ESQUERDA, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

1.399,0000

Valor Total Lote 1.399,0000

LOTE 4242Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

14 1.44.01.0113.0 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 259,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BAIRRO 
ITAPUTERA", FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A ESQUERDA, COM 
SUPORTE DE MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS 
PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS E ARRUELAS).

2.590,0000

Valor Total Lote 2.590,0000

LOTE 4343Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

15 1.44.01.0114.8 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 239,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BAIRRO BELA 
VISTA", FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A DIREITA, COM SUPORTE 
DE MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO 
(PARAFUSOS E ARRUELAS).

2.390,0000

Valor Total Lote 2.390,0000

LOTE 4444Nro Lote Descrição
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Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

16 1.44.01.0115.6 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 249,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BAIRRO BELA 
VISTA", FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A ESQUERDA, COM 
SUPORTE DE MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS 
PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS E ARRUELAS).

2.490,0000

Valor Total Lote 2.490,0000

LOTE 4545Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

17 1.44.01.0116.4 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 269,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BAIRRO NOVA 
CONQUISTA", FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A DIREITA, COM 
SUPORTE DE MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS 
PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS E ARRUELAS).

2.690,0000

Valor Total Lote 2.690,0000

LOTE 4646Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

18 1.44.01.0117.2 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 264,0000

PLACA DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "BAIRRO NOVA 
CONQUISTA", FUNDO VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA A ESQUERDA, COM 
SUPORTE DE MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS 
PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS E ARRUELAS).

2.640,0000

Valor Total Lote 2.640,0000

LOTE 5454Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

19 1.44.01.0125.3 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 140,0000

CAVALETE COM 1METRO DE ALTURA, PINTADO COM FAIXAS AMARELA E PRETO, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE 
LEI, COM PLACA FIXADA NO MEIO COM DIZERES "PISTA INTERDITADA", PLACA COM TAMANHO 0,20 MTS X 0,20 MTS, 
FUNDO AMARELO E LETRAS PRETAS.

1.400,0000

Valor Total Lote 1.400,0000

LOTE 5656Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

20 1.44.01.0127.0 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 349,9000

DE INDICAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 0,80MTS X 1,00MTS, LEGENDA COM DIZERES "COQUEIRAL", FUNDO 
VERDE, LETRA COM 0,15MTS DE ALTURA NA COR BRANCA, SETA INDICATIVA SIGA EM FRENTE, COM SUPORTE DE 
MADEIRA (EUCALIPTO TRATADO) DE 7X7CM PINTADO DE PRETO FOSCO, INCLUINDO DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO .

3.499,0000

Valor Total Lote 3.499,0000

LOTE 5757Nro Lote Descrição
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

21 1.44.01.0128.8 UN CN SINAL                                    0,000 10,000 179,9000

PLACA DE SINALIZAÇÃO, PADRÃO DETRAN, TAMANHO 60CM X 40CM, COM FUNDO BRANCO E LETRAS PRETA, 
TAMANHO DAS LETRAS 0,20MTS COM DIZERES ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA VEÍCULOS OFICIAIS DO 
MUNICÍPIO, COM SUPORTE EM MADEIRA DE LEI IMUNIZADA NAS DIMENSÕES 7 X 7CM, PINTURA PRETO FOSCO, 
INCLUINDO DISPOSITIVOS A SUA FIXAÇÃO.

1.799,0000

Valor Total Lote 1.799,0000

LOTE 5959Nro Lote Descrição
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Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total 

22 1.44.01.0154.7 UN CN SINAL                                    0,000 30,000 137,9900

PLACA DE SINALIZAÇÃO,PADRÃO DETRAN,TAMANHO 0,75 X 0,50 MTS, DE ESTACIONAMENTO PARA MOTOS COM 05 
VAGAS, SUPORTE DE MADEIRA DE LEI 7X7 PINTADA EM PRETO FOSCO E TODOS OS DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO.

4.139,7000

Valor Total Lote 4.139,7000

Aracruz/ES, 04 de julho de 2019
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 78.142,9000
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

PORTARIA SAAE-ARA-167/2019
Publicação Nº 210755

PORTARIA SAAE-ARA-167/2019

Dispõe sobre escala de férias dos servidores do SAAE de Aracruz-ES.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe confere o Decreto nº 32.712 de 08/05/2017 e de acordo com a Lei nº 3.943/2015 e 4.197/2018;

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a escala de férias dos servidores do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz para o 
mês de JULHO/2019, referente:

PERÍODO AQUISITIVO 2017-2018

SERVIDOR CARGO

Amarildo Gomes da Silva Operador de ETAE

Antônio Nossa Técnico em Manutenção

Dilcinéa Nunes Loureiro Rosalino Agente Administrativo

Fabiano Simões da Silva Artífice

Márcio Machado Silva Operador de ETAE

PERÍODO AQUISITIVO 2018-2019

SERVIDOR CARGO

Benival Amorim Vieira Auxiliar de Serviços Gerais Operacional

Eduardo Garcia Araújo Operador de ETAE

Gustavo Lopes Pandolfi Operador de ETAE

Lorena da Costa Silva Técnico em Segurança do Trabalho

Marcos Severo Nascimento Artífice

Onório Silva Auxiliar de Serviços Gerais Operacional

Regis Salles de Oliveira Técnico em Manutenção

Romildo de Jesus Caetano Vigilante

Tatiana Busato De Carli Agente Administrativo

Aracruz-ES, 01 de julho de 2019.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 - PMBE
Publicação Nº 210745

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

Processo nº. 2.600/2018

O Município de Boa Esperança/ES, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições contidas 
nas Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993 e alterações posteriores, o resultado da licitação e sua homologação referente ao 
Pregão Presencial em epígrafe, objetivando a Aquisição de móveis de escritório, equipamentos de informática, bebedouro 
industrial e numeração em aço, destinados ao Horto Mercado Antônio Gomes Figueiredo, em atendimento à Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural. Empresas Adjudicadas: ALCIONE MARIANO ME, CNPJ n° 33.447.553/0001-46, no 
lote 8 no valor total de R$ 2.590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais), ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 
LTDA EPP, CNPJ n° 31.792.534/0001-21, nos lotes 4, 6, 7 e 10 no valor total de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez 
reais), CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI, CNPJ n° 27.298.565/0001-53, no lote 3 no valor total de R$ 3.570,00 (três mil, 
quinhentos e setenta reais), MAQFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n° 07.354.555/0001-80, nos lotes 9, 
11 e 12 no valor total de R$ 4.239,00 (quatro mil, duzentos e trinta e nove reais), OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITO-
RIO LTDA, CNPJ 32.787.176/0001-21, nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais) e 
TAGLIA-FERRE & CIA LTDA EPP, CNPJ n° 07.936.832/0001-63, no lote 5 no valor total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 
reais). Homologação: Em 04 de julho de 2019, pelo Exmº Prefeito Municipal, Srº Lauro Vieira da Silva.

Boa Esperança/ES, 04 de julho de 2019.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - BANDA BRUNO & BARRETO
Publicação Nº 210812

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nos termos do artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93

Processo nº 2.611/2019

Motivo da contratação: Contratação de empresa para a realização de show da banda Bruno & Barreto, no dia 20 de se-
tembro de 2019, com duração de 1h30min, durante a festa de 55 anos de emancipação político-administrativa de Boa 
Esperança – ES, realizada no centro social de Boa Esperança/ES, nos dias 20, 21, 22 e 23 de setembro de 2019, conforme 
discriminado no Processo nº 2.611/2019.

Empresa: PLANOS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF 22.416.018/0001-01

Valor R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Boa Esperança/ES, 04 de julho de 2019.

Lauro Vieira da Silva

Prefeito Municipal
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Castelo

Prefeitura

CONTRATO 1.05093/2019
Publicação Nº 210680

CONTRATO No 1.05093/2019

Referente ao Pregão Presencial No 78/2019

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: LIGA MUNICIPAL CASTELENSE

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação tem o objetivo de organizar as competições e de fornecer 
profissionais de serviços de arbitragem para trabalhar nos 600 (seiscentos) jogos que serão realizados em todos os cam-
peonatos de futebol de campo, society e futsal no Município de Castelo, no ano de 2019, de acordo com as especificações 
e quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 08, tudo de acordo com o processo administrativo 
nº 005093/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Esportes.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura 
para o exercício de 2019.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0090012781300252.288 33903900000 0666
SEMESP – 20010000000 – 

Recursos Ordinários

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 103.800,00 (Cento e Três Mil e Oitocentos Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na assinatura do contrato e 
encerramento em 31 de Dezembro de 2019;

Castelo-ES, 04 de Julho de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

CONTRATO 1.06768/2019 - FMS
Publicação Nº 210650

CONTRATO Nº 1.06768/2019

Referente Pregao Presencial No 19/2018 - PMSMJ

Referente Processo Administrativo No 005373/2019 – PMC

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO - FMS

CONTRATADO: EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 15 relógios eletrônicos de ponto leitor biométrico; cole-
tas de dados via ethernet e pendrive; display lcd – backlight; teclado e senha para configuração; bip sonoro ao marcar o 
ponto; o equipamento de coleta e registro de ponto eletrônico (hardware) devera ser compatível com os aparelhos (har-
dwares) já adquiridos e instalados na prefeitura; além de ser compatível com o software de folha de pagamento fornecido 
pela empresa e&l produções de software ltda., conforme descrição contida no "Anexo 03" e demais condições do Edital de 
Pregão Presencial nº 019/2018 e seus anexos, na forma de Ata de Registro de Preços.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento, limita-se a um prazo de 12 (doze) meses e terá inicio imediata-
mente após a sua assinatura.

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 32.250,00 (Trinta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta Reais)

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato, 
proverão das dotações orçamentárias das fichas;

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0160051012200541.312 44905200000 0103
SEMSA – 12120000000 – Transf. Fundo a 
Fundo de Rec. do SUS Prov. do Gov. Fed.



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 278

Castelo - ES, 04 de Julho de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

JOÃO FERNANDO PASSAMANI

Secretário(a) Municipal de Saúde

ANEXO 3 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item Cód. DESCRIÇÃO UN QT. VR. UN (R$)
VR. TOTAL 

(R$)

01 34203

relógio eletrônico de ponto leitor biométrico; cole-
tas de dados via ethernet e pendrive; display lcd 

– backlight; teclado e senha para configuração; bip 
sonoro ao marcar o ponto; o equipamento de coleta 
e registro de ponto eletrônico (hardware) devera ser 
compatível com os aparelhos (hardwares) já adquiri-
dos e instalados na prefeitura; além de ser compatí-
vel com o software de folha de pagamento fornecido 

pela empresa e&l produções de software ltda.

un. 15 2.350,00 35.250,00

Total 35.250,00

DECRETO 16.803
Publicação Nº 210634

DECRETO Nº 16.803, DE 03 de julho de 2019.

NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 53, Inciso I, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Castelo, e considerando o processo n° 009447 de 28 de junho de 2019;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados os membros, abaixo relacionados, para compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
– CIPA:

I- Representantes do Empregador

a) Titulares

Patrícia Vicentini Barbosa - Presidente

Diogo Vivacqua de Lima

b) Suplentes

Victor Emanuel Schettino

Cláudio Vicentini

II- Representante dos Empregados

a) Titulares

Luciene Bruneli (Vice-Presidente)

Maria Luisa Calegario

b) Suplentes

Giovanni Avance Soares
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Maria de Lourdes Pereira Sampaio

III- Secretários:

a) Titular (1º Secretária)

Dimas Sasso Christo

b) Suplente (2º Secretário)

Maria Aparecida Pizzolli

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, principalmente o Decreto nº 16.369, de 03 de julho de 2018.

GABINETE DO PREFEITO, 03 de julho de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de CasteloAv. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.:+55 28 
3542-2124 | 8526

PORTARIA 4.366
Publicação Nº 210633

PORTARIA Nº 4.366, DE 03 DE JULHO DE 2019.

Concede Licença Maternidade a Servidora Jocarla Belisari Matielo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito 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 009186, de 26 de junho 
de 2019;

R E S O L V E:

Art.1º Fica concedida Licença Maternidade à Servidora Pública Municipal, Sra. Jocarla Belisari Matielo, por um período 180 
(cento e oitenta) dias, a contar de 18 de junho de 2019, de acordo com o artigo 105 da Lei n° 1.440 de 20 de outubro 
de 1992, com as modificações introduzidas pela Lei n° 2.385 de 24 de maio de 2006, sendo 120 (cento e vinte) dias de 
acordo com o Art. 7° Inciso XVIII da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2019.

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

Castelo, ES, 03 de julho de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito
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RESCISÃO CONTRATO 2.03312/2019
Publicação Nº 210630

RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 2.03312/2019

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ 
sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, 
casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado 
na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES, neste ato denominado CONTRATANTE, 
resolve RESCINDIR, A PEDIDO de RENATA NICOLAU SOARES POPE, brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF sob o n° 
107.003.797-46, portador(a) da Cédula de Identidade nº 2008164 SPTC-ES, residente e domiciliado(a) na Rua Ercílio 
José de Areias, nº 88, bairro Centro, cidade de Munis Freire, Estado do Espírito Santo, CEP.: 29.380-000, O CONTRATO 
de nº 2.03312/2019 – referente ao Processo Seletivo nº 001/2017, homologado em 01 de novembro de 2017, Decreto nº 
15.999, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 009304/2019,

Castelo/ES, 04 de julho de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

JOÃO FERNANDO PASSAMANI

Secretário Municipal de Saúde

RESCISÃO CONTRATO 2.08052/2018
Publicação Nº 210631

RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 2.08052/2018

O MUNICÍPIO DE CASTELO, com sede à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ 
sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, ca-
sado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na 
Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES, neste ato denominado CONTRATANTE, resolve 
RESCINDIR, A PEDIDO de ELISMARA LAUVRS, Brasileiro(a), Solteiro(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 093.394.077-76, por-
tador(a) da Cédula de Identidade nº 3.398.539 SPTC/ES, residente e domiciliado(a) na Rua Antônio Rangel, nº 248, Bairro 
Volta Redonda, Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, O CONTRATO de nº 2.08052/2018 e como 
consequência o seu 1º termo aditivo – referente ao Processo Seletivo nº 001/2017, homologado em 01 de novembro de 
2017, Decreto nº 15.999, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 009444/2019,

Castelo/ES, 04 de julho de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

RESULTADO PP 086/19 DESERTO
Publicação Nº 210678

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo torna público que o Pregão Presencial nº 089/2019, cujo objetivo é a aquisição de 02 
(duas) motocicletas zero Km de no mínimo 160 cilindradas, com partida elétrica, para atender o município de Castelo, para 
a premiação da Campanha “Produtor Rural Contribuinte Legal” foi DESERTO.

Castelo-ES, 04/07/2019.

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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RESUMO CONTRATO 2.03192/2019
Publicação Nº 210787

CONTRATO Nº 2.03192/2019

Referente Processo Administrativo nº 003192/2019

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: FERNANDA MOREIRA DA SILVA

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação do(a) profissional Assistente Social, através do Processo 
Seletivo nº 001/2018, homologado em 12 de Março de 2018, Decreto nº 16.196/2018, autorizado através do processo 
administrativo, de acordo com o processo administrativo nº 003192/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, que deverá executar os seguintes trabalhos:

CARGO Atribuições

Assistente Social

· Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de serviço social;
· Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração pública direta ou 

indireta, empresas, entidades e organizações populares;
· Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do 

Serviço Social com participação da sociedade civil;
· Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população;

· Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer 
uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;

· Planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
· Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para sub-

sidiar ações profissionais;
· Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e 

outras entidades, com relação às matérias específicas de Serviço Social;
· Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício 

e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
· Planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;

· Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos 
da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.

· Orientar e coordenar estudos ou pesquisas sobre as causas dos desajustamentos;
· Prevenir as dificuldades de ordem social ou pessoal, em casos particulares ou para grupos de indivíduos;
· Pesquisar a origem e natureza dos problemas, examinando mediante entrevistas ou outros métodos, o 

ambiente, as particularidades de indivíduos e grupos;
· Providenciar os estímulos necessários ao bom desenvolvimento do espírito social e dos reajustamentos 

sociais;
· Promover a prestação de serviços aos necessitados;

· Observar a evolução dos assistidos, após a implementação de ações para melhoria de suas condições;
· Solicitar levantamentos socioeconômicos com vistas ao planejamento habitacional nas comunidades;

· Encaminhar os indivíduos aos centros de que dispõem;
· Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizacionais onde se executem atividades da 

área de atuação profissional do assistente social;
· Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnicos legais relacionados com as atividades da área 

profissional do serviço social;
· Realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e 

atestados do âmbito das atribuições profissionais do assistente social;
· Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos objeti-

vos da administração pública municipal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes deste contrato ficarão à conta da dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de Recurso
01001.0812200102.249 31900400000 0695 10010000000

VALOR: O valor mensal do presente contrato é de R$ 2.744,11 (Dois Mil e Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze 
Centavos), pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos e alterações previstos em Lei.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 meses a partir da sua publicação.

É admitida a prorrogação do contrato através de autorização legislativa por motivo relevante.

Castelo/ES, 04 de Julho de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal
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Colatina

Prefeitura

AVISO DE PESQUISA DE PREÇO
Publicação Nº 210686

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

O Município de Colatina-ES torna público a solicitação de pesquisa de preços, cujo objeto é a contratação de seguro total 
de veículos, pertencentes à frota do Município de Colatina.

O Termo de Referência e demais esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail "pmc.comprascolatina@gmail.
com" ou pelo telefone (27) 3177-7071.

O prazo para envio das pesquisas de preços dar-se-á até o dia 11 de julho de 2019.

SAULO SECCHIN SAMPAIO

Coordenadoria de Pesquisa de Preços

ERRATA - ARITUR
Publicação Nº 210847

ERRATA

Na publicação do EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2018, firmado 
entre o MUNICÍPIO DE COLATINA/ES e a empresa ARITUR Transporte e Turismo LTDA, publicado no DIÁRIO OFICIAL DOS 
MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO na data de 03/07/2019, página 159, Publicação Nº 209950.

ONDE CONSTA: “VALOR GLOBAL: R$77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais)”.

LEIA-SE: “VALOR GLOBAL: R$77.550,00 (setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais)”.

Colatina/ES, 04 de Julho de 2019.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal
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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 095/2019
Publicação Nº 210699

 

 
 
 

 
PORTARIA Nº 095/2019 

 
                                            
            ELIESIO BRAZ BOLZANI, 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 nomeada a Sr.ª ROSANGELA MEDEIROS, a pedido do 
Vereador Felippe Coutinho Martins, para ocupar o Cargo de Assessor 
Parlamentar, do quadro de provimento em comissão da Câmara Municipal 
de Colatina, a partir do dia 03 (três) de Julho de 2019. 

 
 

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

 
 

         Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 
 

 
         Colatina-ES., 03 de Julho de 2019 

 

  
 
 
                                  
                                                 ELIESIO BRAZ BOLZANI                

                       Presidente 
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SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

DIVIDA ATIVA 009-19
Publicação Nº 210648

DÍVIDA ATIVA

SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL SANEAR COLATINA- ES

CNPJ 06.698.248/0001-54

Edital nº 009/2019, de 03 de Julho de 2019.

Edital de notificação de cobrança administrativa de Dívida Ativa – Água e Esgoto.

• Considerando que o Tribunal de LRF exige dos gestores que seja efetuada a cobrança dos tributos municipais;

• Considerando que a administração de Colatina-ES, busca pautar suas atividades nos princípios da moralidade e eficiência 
administrativa, propiciando mais desenvolvimento municipal e melhores oportunidades para os cidadãos;

Haja vista que foram realizadas tentativas de entrega das notificações através de A.R e do Fiscal desta autarquia, ambas 
sem êxito. Notificamos os contribuintes em débito com o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, para recolherem 
a referida dívida, em até 30 dias após a publicação deste.

Informamos que, caso não seja efetuado o pagamento no prazo estabelecido, ou apresentada a respectiva impugnação, 
o débito será inscrito em dívida ativa e poderá ser objeto de execução judicial, nos termos da Lei federal nº 6.830, de 22 
de setembro de 1980.

Os contribuintes poderão comparecer ao escritório do Sanear, situado na Rua Benjamin Costa, 105 - Bairro Marista, Co-
latina-ES, para receberem o documento de arrecadação e efetuarem o pagamento nas agências bancarias ou lotéricas.

Solicitamos também, que caso o débito já tenha sido quitado, em caso de notificação, favor apresentar os comprovantes 
na repartição competente, antes do prazo retro citado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO MATRÍCULA NOME

322.2017 14209 ORLANDINA GOMES DE MATOS

062.2019 15625 MARBRASA - ALOJAMENTO

066.2019 14588 ELZA PEREIRA PRUDÊNCIO E FILHO

073.2019 18715 SAMUEL AMARO DE SALES

078.2019 24902 ROSIMERY APARECIDA MARGOTO

080.2019 08395 MARIA TEREZA GALIMBERTI SOARES

081.2019 31580 NADYR ROQUE BALISTA

087.2019 19651 GALDINO MACHADO

094.2019 13476 JOÃO DE JESUS FOLLADOR

095.2019 16708 ANTONIO MARCOS MARINO

096.2019 00763 CARLOS ALBERTO PERTEL

098.2019 25292 RENI NUNES DA SILVA

100.2019 33071 FLAVIO RODRIGUES

101.2019 18719 ORLANDO XAVIER

108.2019 17668 ALICE FILIPE DA SILVA

109.2019 17657 GENEDAURA DA CONÇEIÇÃO

110.2019 19875 IRINEU CARLOS PARDIM

113.2019 15697 JOSE MARIA PIO

114.2019 00076 ALBANICE PAPA FURTADO

115.2019 01128 ISALTINO CUSTODIO DE OLIVEIRA

116.2019 03032 JOÃO SINVAL CAMPANHARO
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119.2019 27513 DAUSTER LUIS DE ALMEIDA

121.2019 14837 SERGIO RONALDO LOPES

PORTARIA SANEAR 022-2019
Publicação Nº 210646

PORTARIA SANEAR Nº. 022/2019

O Diretor Geral do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, Daniel Hernandez Dalla Favarato, no uso de 
suas atribuições legais que lhe foram conferidas através do Decreto Nº 19.482, de 02 de Janeiro de 2017.

Resolve:

Art. 1º - Conceder licença sem vencimento à funcionária Rosimeri Massariol Suela, servidora pública Municipal, na função 
de Recepcionista Telefonista B, pelo período de 06 (seis) meses

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor em 01 de Julho de 2019.

Colatina, 01 de Julho de 2019.

Daniel Hernandez Dalla Favarato

Diretor Geral

RESUMO CONTRATOS JUN-2019
Publicação Nº 210647

RESUMO DE CONTRATOS MES DE JUNHO DE 2019

SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL SANEAR

CNPJ 06.698.248/0001-54 - COLATINA-ES

CONTRATOS- JUNHO DE 2019

CONTRATO: 014/2019

EMPRESA: INFORGRAPH SERVIÇOS GRAFICOS LTDA

OBJETO: LOCAÇÃO/IMPRESSÃO E FIXAÇÃO DE PUBLICIDADE EM OUTDOOR; PLACAS INFORMATIVAS

VALOR: R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) POR LOCAÇÃO/IMPRESSÃO E FIXAÇÃO DE PUBLICIDADE EM OUTDOOR, R$ 
64,99 ( SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) POR PLACA INFORMATIVA COM 50 CM DE COM-
PRIMENTO E R$ 100,00 (CEM REAIS) POR PLACA INFORMATIVA DE 1,00 METRO, TOTALIZANDO ESTE CONTRATO EM R$ 
11.499,00 ( ONZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS),

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

DATA: 03/06/2019

CONTRATO: 015/2019

EMPRESA: ROGER ANDRE BRAUN ME

OBJETO: ADESIVO, BANNER E FAIXAS.

VALOR:R$ 0,95 (NOVENTA E CINCO CENTAVOS) POR ADESIVO FORMATO 15 X 21CM, R$ 3,00 (TRÊS REAIS) POR ADE-
SIVO FORMATO 29,5 X 21CM, R$ 91,25 (NOVENTA E UM REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS) POR BANNER FORMATO 2,00 
X 1,50M, R$ 33,00 POR BANNER FORMATO 0,90 X 1,20M E R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) POR FAIXA VINIL/LONA 
FORMATO 4,00 X 0,60M, TOTALIZANDO ESTE CONTRATO EM R$ 7.087,50 ( SETE MIL, OITENTA E SETE REAIS E CINQUEN-
TA CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

DATA: 03/06/2019
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CONTRATO: 016/2019

EMPRESA: TROPA CONSTRUTORA EIRELI LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DA REDE DE AGUA BRUTA PARA IRRIGAR OS JARDINS DA AVENIDA BEIRA RIO, NO CENTRO DE 
COLATINA.

VALOR:R$ 192.548,39 ( CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE 
CENTAVOS)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

DATA: 25/06/2019

TERMO ADITIVO CONTRATUAL- JUNHO DE 2019

CONTRATO: 038/2019

EMPRESA: FLEXPOINT SISTEMAS FLEXIVEIS LTDA ME

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO WEB SITE DO SANEAR

ALTERAÇÃO:PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO PASSANDO O MESMO A SER 04/06/2020; FICA DE-
FINIDO O INDICE INPC (IBGE) COMO CRITERIO PARA REAJUSTAMENTO DO CONTRATO NOS CASOS DE PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL; O VALOR MENSAL DO CONTRATO CORRIGIDO PELO INDICE INPC (IBGE) É DE R$ 315,22 (TREZENTOS E 
QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) E DE R$ 3.782,64 ( TRES MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS SES-
SENTA E QUATRO CENTAVOS)

DATA: 03/06/2019

CONTRATO: 001/2019

EMPRESA: BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LIQUIDO

ALTERAÇÃO: O FATURAMENTO DO PRODUTO ACIMA MENCIONADO SERÁ FEITO PELA FILIAL LOCALIZADA EM MUCURI-BA.

DATA: 10/06/2019

CONTRATO: 039/2019

EMPRESA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
OBJETO: GERENCIAMENTO DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESAS CRE-
DENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE VEÍCULOS.
ALTERAÇÃO: ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE APROXIMADAMENTE 13,07% (TREZE VIRGULA 
SETE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, TOTALIZANDO O VALOR DE 
R$ 74.038,60 (SETENTA E QUATRO MIL, TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS); 
COM O ACRÉSCIMO O CONTRATO PASSA A TER O VALOR GLOBAL DE R$ 640.516,00 (SEIS-
CENTOS E QUARENTA MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS). OS VALORES UNITÁRIOS 
ESTÃO DISCRIMINADOS EM PLANILHA ANEXA AO PROCESSO.
DATA: 25/06/2019
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Conceição do Castelo

Prefeitura

ERRATA CONTRATO 125/2019
Publicação Nº 210669

RETIFICAÇÃO

NO TERMO DE CONTRATO 125/2019, publicado no DIO, Ed. 25010, de 27 de Junho de 2019

ONDE SE LÊ: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 16001- Secretaria Municipal de Educação, Fonte de Recurso:1540 (Royalties 
Estadual), Ficha:086, Elemento de Despesa: 449051000 (obras e Instalação).

LEIA-SE: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 210001- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Fonte de Recurso:1510, Ficha: 
228, Elemento de Despesa: 449051000(Obras e Instalações).

Christiano Spadetto

Prefeito

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 050/2019
Publicação Nº 210652

DISPENSA DE LICITAÇÃO 050/2019

Em face do contido no Protocolo Ged 3.181/2019 e processo 1.355/2019, e de acordo com o inciso II, art.24, da Lei 
8.666/93, RATIFICO e HOMOLOGO a contratação direta por dispensa de licitação da empresa E BRAVIM MANCO, CNPJ: 
10.852.692/0001-50 em todos os seus termos.

OBJETO: SERVIÇOS DE MARKETING PARA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE VT’S DE 45 S, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 01 INFORME 
PUBLICITÁRIO DE 60 S, INSTITUCIONAL FALANDO SOBRE A CIDADE E OBRAS ENTREGUES COM IMAGENS DE DRONE DE 
ATÉ DOIS MINUTOS.

VALOR GLOBAL: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – ES, em 04 de julho de 2019.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal
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Fundão

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 042-2019
Publicação Nº 210693

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3731/2019

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO – ES, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 22/07/2019 
às 09h00min, nas dependências da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. 
Pavimento, Centro – Fundão – ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que 
tem por objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e higienização de caixas 
d'água das Escolas Municipais de Fundão (anexo I), incluindo a disponibilização de equipamentos específicos, EPIs e pro-
fissionais capacitados, fornecimento de produtos saneantes e demais itens porventura necessários à perfeita execução 
das atividades. As empresas interessadas encontrarão o Edital no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fundão/
ES (www.fundao.es.gov.br), poderão ainda solicitar, por via digital, através do e-mail da CPL (licitacao@fundao.es.gov.
br) ou in loco junto à Comissão Permanente de Licitação, trazendo CD, para copiar o edital e outros documentos, na Rua 
Stefano Broseghini - nº 133, Centro – Fundão - ES. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da Comissão 
Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas, pelo e-mail da CPL (licitacao@
fundao.es.gov.br).

Fundão/ES, 04 de julho de 2019.

JEANNY SCAQUETTI DE CARLI

Pregoeira Oficial da PMF

Decreto nº 200/2019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036-2019
Publicação Nº 210684

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3677/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 036/2019, cujo objeto é a aquisição de gás 
GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO “gás de cozinha” e Água Mineral para atender a demanda das escolas da Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e as necessidades da Sede da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2019/2020 por 
meio de Sistema de Registro de Preços. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o Município de Fundão e a 
empresa GRAZZIOTTI E NOVELLI LTDA ME foi vencedora do item 01 (gás liquefeito), ao apresentar o valor unitário de R$ 
87,00 (Oitenta e sete reais); item 02 (água mineral), ao apresentar o valor unitário de R$ 13,00 (Treze reais). A ata terá 
vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação, não podendo ser prorrogado.

Fundão/ES, 03 de julho de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

mailto:licitacao@fundao.es.gov.br
mailto:licitacao@fundao.es.gov.br
mailto:licitacao@fundao.es.gov.br
mailto:licitacao@fundao.es.gov.br
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037-2019
Publicação Nº 210688

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3266/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 037/2019, cujo objeto é a aquisição de 
Equipamento e materiais de suporte para o Almoxarifado do Setor da Alimentação Escolar, por intermédio do sistema de 
registro de preços, visando a atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. A Ata de Registro de Preços em tela 
foi celebrada entre o Município de Fundão e a empresa A & C COMERCIAL LTDA ME foi vencedora do item 01 (carrinho) ao 
apresentar o valor unitário de R$ 197,50 (Cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos). A ata terá vigência de 12 
(doze) meses a contar da data de sua publicação, não podendo ser prorrogado.

Fundão/ES, 03 de julho de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

EXTRATO DE CONTRATO Nº 084-2019
Publicação Nº 210685

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 084/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3677/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182.0001-07

CONTRATADA: GRAZZIOTTI E NOVELLI LTDA ME

CNPJ: 08.875.012/0001-71

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de gás GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO “gás de cozinha” e Água Mineral para aten-
der a demanda das escolas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e as necessidades da Sede da Secretaria Municipal 
de Educação no ano de 2019/2020 por meio de Sistema de Registro de Preços.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 01 (um) ano contados da emissão da ordem de serviço/
ordem de fornecimento.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 62.400,00 (Sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 005100.1212200022.079 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SEMED; 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 11110000 – RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS; 11130000 – FUNDEB 40%; 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO. 
0005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 005200.1236100072.119 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL; 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS; 111300000 – FUNDEB 40%; 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO. 0005 – SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 005300.1236500082.121 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL; 
33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSOS: 11110000 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RÊNCIA DE IMPOSTOS; 15300000 – ROYALTIES DO PETRÓLEO.

Fundão/ES, 03 de julho de 2019.

Joilson Rocha Nunes

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO
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EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 011-19 SEMAD
Publicação Nº 210764

EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2019

REFERÊNCIA: Convocação dos processos seletivos para Agente de Suporte Operacional, (Edital/SEMAD nº 004/2019)

O candidato ora convocado deverá comparecer à sede da Prefeitura Municipal de Fundão, localizada na Rua São José, Nº 
135, Centro, Fundão/ES, no dia 09/07/2019 terça-feira – Sede às 8horas.

A íntegra do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2019 está publicado no site www.fundao.es.gov.br

Fundão, 04 de julho de 2019.

Manoel Sobrinho Maia da Silva

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA/GABPE Nº. 025/2019
Publicação Nº 210658

PORTARIA/GABPE Nº. 025/2019

Concede estabilidade a servidores que cumpriram com êxito o período de estágio probatório e foram devidamente apro-
vados.

O Prefeito do Município de Fundão (ES), Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e em vista do 
que consta do Procedimento Administrativo n°4362/2019, e considerando ainda o que dispõe a emenda cons-
titucional n°019/98

RESOLVE:

Art. 1° Conceder estabilidade após cumprirem com êxito o período de estágio probatório e serem devidamente aprovados, 
de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto n°182/2019, aos servidores aprovados em concurso público relacio-
nados no ANEXO ÚNICO, parte integrante desta Portaria.

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

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fundão, em 30 de maio de 2019.

Joilson Rocha Nunes

Prefeito do Município de Fundão/ES

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA 025/2019

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO
DATA DE AQUISIÇÃO DA 

ESTABILIDADE
Cícero Samora 409078 Secretário Escolar 01/03/2019

Elizabeth Miranda 409179 Agente Administrativo 01/03/2019
Gilvanildo Alvarenga Loureiro 409079 Secretário Escolar 09/03/2019

Gabriela Coutinho Fraga 409192 Fonoaudióloga 08/03/2019
Gilmar Ribeiro dos Santos 409080 Secretário Escolar 01/03/2019

Liusani Elizia Honoria Justino de Oliveira 409271 Nutricionista 28/03/2019
Maria Angela Teixeira Barcelos 409081 Secretaria Escolar 01/03/2019

Ademir Ribeiro Oliveira 9247 Enfermeiro 28/03/2019
Amanda Duque Rodrigues 409282 Contadora 01/04/2019

http://www.fundao.es.gov.br
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Anete Galter Venturote 9266 Médica Plantonista 24 hs 24/03/2019
Bruna Alves Devens 9249 Médica Veterinária 28/03/2019

Carla Adriana Marques 9260 Enfermeira 04/04/2019
Carlos Alberto Pimentel 409358 Motorista Profissional 25/04/2019

Carolina Nascimento Antoniazzi 9253 Enfermeira 30/03/2019
Danilo Santos Marques 9251 Enfermeiro 29/03/2019

Dejacy do Carmo Oliveira Veiga 9255 Enfermeira 30/03/2019
Emanuelly Gomes de Figueiredo 9259 Nutricionista 04/04/2019
Geruza do Sacramento Vergna 9023 Fonoaudióloga 01/03/2019

Helen Carla Guimarães 9254 Enfermeira 30/03/2019

Jean Mauricio Bohry 9264 Médico Plantonista 24 hs 24/03/2019

Manuela Ferreira Araújo 9256 Enfermeira 31/03/2019

Marcele Bitti Santa Anna Cerri 9257 Enfermeira 31/03/2019

Mariana Togneri Martins 9252 Enfermeira Auditora 29/03/2019

Roberto Fernandes de Oliveira 9300 Motorista 25/04/2019

Vinicius Betzel Koehler 9250 Psicólogo 28/03/2019

André Luiz de Oliveira Sacani 409311
Assistente de Gestão Pública- Pro-

gramas Governamentais
05/04/2019

Isabela Aliprandi Silva 409286
Assistente de Gestão Pública- Pro-

gramas Governamentais
28/03/2019

Marcos Antônio Ventura 409360 Motorista Profissional 25/04/2019

Michael Cardoso Viveiros Moscon 409370 Motorista Profissional 25/04/2019

Roger Rangel Okumura 409365 Motorista Profissional 20/04/2019

João Vitor Neves da Costa 409359 Motorista Profissional 25/04/2019

Mauricio Bras Zanotti 409184
Técnico em Desenvolvimento 

Agropecuário
01/03/2019

Ademir Maia 409361 Motorista Profissional 25/04/2019

Gilmara do Nascimento Lima 409052 Fiscal de Serviços Públicos 08/03/2019

Lorena Bertollo Galon 409270
Analista Ambiental Ciências Bio-

lógicas
28/03/2019

Samira Murelli de Souza 409272 Analista Ambiental Engenharia 28/03/2019

Leonardo de Lima Oliveira 409186 Auditor Interno 04/03/2019

Debora Assis Lima 409267 Analista Administrativo Financeiro 28/03/2019

Washington do Nascimento Pereira 409077
Auditor Fiscal de Tributos Munici-

pais
01/03/2019

Joseny Maria Sischini 9015 Agente Administrativo 10/04/2019

Morgana do Nascimento Maciel da Silva 9021 Técnica em Enfermagem 30/04/2019

Josemar Batista Pereira 409199 Agente Administrativo 13/04/2019

Manoel Sobrinho Maia da Silva 409152 Agente Administrativo 24/02/2019

Shirlion de Almeida Souto 409273 Analista Administrativo Financeiro 27/05/2019

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2018
Publicação Nº 210824

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2018

Processo Administrativo nº 4084/2019

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

LOCADOR: BRUNO REDIVO DINIZ

CPF Nº: ***.***.787-80

OBJETO:
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1. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação nº 106/2018, por mais 12 
(doze) meses, contados do prazo final do contrato, qual seja,16/07/2019.

1.1.O aditivo refere-se ao atendimento da Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania (SETHAS), para acomodar 
as atividades de depósito e armazenamento de matérias, localizado na rua Credindio Carreta, nº 035, Centro, Fundão/ES.

VALOR: para R$ R$ 801,90(Oitocentos e um reais e noventa centavos) mensais, conforme índice geral preço do mercado 
–IGP-M.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0008-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABILITAÇÃO E DA ASSISTENCIA SOCIAL

008100.0812200022.031– Manutenção das atividades SETHAS

33903600000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física

FONTE DE RECURSOS:

15300000–Royalties do Petróleo

13900010– Outros recursos vinculados a Assistência Social

*Informação de responsabilidade do setor contábil.*

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Fundão/ES, 04 de julho de 2019.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO Nº104/2018
Publicação Nº 210816

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2018

Processo Administrativo nº 5063/2019

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

LOCADOR: AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE

CPF Nº: ***.***.817-35

OBJETO:

1. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação nº 104/2018, por mais 12 
(doze) meses, contados do prazo final do contrato, qual seja,18/07/2019.

1.1.O aditivo refere-se ao atendimento da Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania (SETHAS), com dois 
pavimentos, superior para atender as atividades administrativas da mencionada secretaria e inferior para acomodar as 
atividades CREAS, localizada na rua Luiza Gon Pratti, nº 041,Centro, Fundão/ES.

VALOR: R$ 2.312,41(Dois mil e trezentos e doze reais e quarenta e um centavos) mensais, conforme índice geral preço 
do mercado –IGP-M.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0008-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABILITAÇÃO E DA ASSISTENCIA SOCIAL
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008100.0812200022.031– Manutenção das atividades SETHAS

33903600000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física

FONTE DE RECURSOS:

15300000–Royalties do Petróleo

13900010– Outros recursos vinculados a Assistência Social

*Informação de responsabilidade do setor contábil.*

DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Fundão/ES, 04 de julho de 2019.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL
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Governador Lindenberg

Prefeitura

RESUMO DO CONTRATO Nº. 050/2019
Publicação Nº 210698

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES

CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE/ES.

VALOR: R$ 30.000,00(Trinta mil reais)

MODALIDADE: Dispensa de Licitação

CONTRATO: 050/2019

PROCESSO: 084.337/2019

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos 
do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dispositivos do Contrato de Consórcio Público, tendo por fim a implantação e efetivo 
funcionamento da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos 
aprovados em Assembleia Geral, pertinentes às atividades e serviços das áreas de Meio Ambiente e Agricultura dos entes 
consorciados, adotando-se de preferência o modelo de governança regional para fins de execução de projetos / atividades 
e de prestação dos serviços diversos a ser disponibilizados aos municípios consorciados.

VIGÊNCIA: O presente instrumento terá vigência até 31/12/2019.

DATA:25/06/2019

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO Nº. 052/2019
Publicação Nº 210677

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg/ES.

CONTRATADA: JURACY MORELLO

VALOR: R$ 2.100(Dois mil e cem reais).

CONTRATO: 052/2019

PROCESSO: 084.913/2019

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 019/2019.

OBJETO: Constitui o objeto a locação de imóvel de terceiro destinando-se exclusivamente ao funcionamento do Posto de 
atendimento do correio no distrito do Morello no Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento a Secretaria 
Municipal Administração.

VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será a partir de sua assinatura até 31/12/2019

DATA: 01/07/2019

Geraldo Loss

Prefeito Municipal
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RESUMO DO TERMO 001 AO CONTRATO Nº. 0100/2018
Publicação Nº 210690

RESUMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

TERMO DE ADITAMENTO Nº 001 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2018 DATADO DE 19.09.2018

CONTRATO: 0100/2018

PROCESSO: 084.615/2019

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg – ES.

CONTRATADA: CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI.

OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia ne-
cessários à execução da obra de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Belizário Gusmão”, 
localizada no Bairro de Nova Brasília, Município de Governador Lindenberg - ES, conforme Planilha Orçamentária, Crono-
grama Físico-financeiro, Memorial Descritivo e Termo de referencia/Projeto Básico anexos ao Processo Administrativo nº 
79.652/2018, normas e condições do CONTRATANTE.

OBJETIVO: Face ao expresso na Cláusula Primeira, fica determinado o valor deste aditamento aproximadamente em 
9,03%(nove vírgula zero três por cento) equivalente ao valor de R$ 246.386,55(duzentos e quarenta e seis mil, trezentos 
e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), passando a ser de R$ 2.972.077,53(Dois milhões, novecentos e se-
tenta e dois mil, setenta e sete reais e cinquenta e três centavos) o valor global do Contrato 0100/2018.

DATA: 28/06/2019

Geraldo Loss

Prefeito Municipal
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Guaçuí

Prefeitura

PORTARIA N.º 5.701, DE 27 DE JUNHO DE 2019
Publicação Nº 210670

PORTARIA N.º 5.701, DE 27 DE JUNHO DE 2019

READAPTA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NO CARGO DE ATENDENTE DE SERVIÇOS.

A Secretária Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Municipal nº 3.733/2010 que dispõe sobre a Desconcentração Administrativa do Poder Executivo Municipal de Guaçuí, 
bem como o Decreto nº 7.255/2010 que regulamenta a referida Lei e tendo em vista o Artigo 35 e Parágrafos e Artigo 36 
da Lei nº 1.983/90 e conforme os termos do Processo nº 2.550/2019, da Superintendência de Recursos Humanos;

RESOLVE:

Art. 1º - Readaptar o servidor público municipal JOSÉ JAMIL SOARES – Ajudante de Pedreiro – Carreira I – Classe “I”, no 
cargo de ATENDENTE DE SERVIÇOS junto à Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01/07/2019.

Art. 2º - O servidor ora readaptado, continuará recebendo o vencimento base do seu cargo efetivo de origem, ou seja, 
Ajudante de Pedreiro – Carreira I – Classe “I”, conforme determina o Art. 36 da Lei Municipal nº 1.983/90.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí - ES, 27 de junho de 2019.

WALLESKA GUAITOLINI

Secretária Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

WERTON DOS SANTOS CARDOSO

Secretário Municipal de Saúde Interino

PORTARIA N.º 5.701, DE 27 DE JUNHO DE 2019
Publicação Nº 210671

PORTARIA Nº. 5.702, DE 27 DE JUNHO DE 2019

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO.

O(A) Secretário(a) Municipal de Educação Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a), MICHELE DO CARMO MENDONCA TURLER, inscrita no CPF sob o n.º 077.894.507-35, 
para acompanhar e fiscalizar o Contrato 101/2019, firmado com a Senhora ANDRESSA BODEVAN DA SILVA, cujo objeto 
é a locação de um imóvel localizado na Av. Agostinho Zanini, s/nº - São Pedro de Rates - Guaçuí-ES, onde funcionará o 
CEMEI Creche Rita Alves dos Santos Silva.

Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
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pela Secretaria Municipal competente.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí - ES, 27 de junho de 2019.

LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº. 5.706, DE 27 DE JUNHO DE 2019
Publicação Nº 210672

PORTARIA Nº. 5.706, DE 27 DE JUNHO DE 2019

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO.

O(A) Secretário(a) Municipal de Educação Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a), MICHELE DO CARMO MENDONCA TURLER, inscrita no CPF sob o n.º 077.894.507-35, 
para acompanhar e fiscalizar o Contrato 105/2019, firmado com a Empresa COMERCIAL DUDARIO LTDA, cujo objeto é a 
AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA E LÂMPADA DE LED.

Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
pela Secretaria Municipal competente.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí - ES, 27 de junho de 2019.

LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº. 5.707, DE 27 DE JUNHO DE 2019
Publicação Nº 210673

PORTARIA Nº. 5.707, DE 27 DE JUNHO DE 2019

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO.

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a), GEAN LUIZ VIMERCATI SOUSA, inscrito no CPF sob o n.º 073.237.627-07, para acom-
panhar e fiscalizar o Contrato 106/2019, firmado com a Empresa R RIVA SERVICOS E TRANSPORTES, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE, TIPO VAN, COM NO MÍNIMO 15 E 20 LUGARES.
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Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
pela Secretaria Municipal competente.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí - ES, 27 de junho de 2019.

WERTON DOS SANTOS CARDOSO

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº. 5.708, DE 27 DE JUNHO DE 2019
Publicação Nº 210674

PORTARIA Nº. 5.708, DE 27 DE JUNHO DE 2019

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO.

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a), GEAN LUIZ VIMERCATI SOUSA, inscrito no CPF sob o n.º 073.237.627-07, para acom-
panhar e fiscalizar o Contrato 107/2019, firmado com a Empresa MONTENEGRO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE, TIPO VAN, COM NO MÍNIMO 15 E 20 
LUGARES.

Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
pela Secretaria Municipal competente.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí - ES, 27 de junho de 2019.

WERTON DOS SANTOS CARDOSO

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº. 5.709, DE 27 DE JUNHO DE 2019
Publicação Nº 210675

PORTARIA Nº. 5.709, DE 27 DE JUNHO DE 2019

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO.

O(A) Secretário(a) Municipal de Educação Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:
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Art. 1º - Designar os(as) servidores(as), RONALDY BATISTA NOGUEIRA, inscrito no CPF sob o n.º 609.193.457-00 e WEN-
DEL AMARAL FERREIRA, inscrito no CPF sob o n.º 081.957.047-86, para acompanhar e fiscalizar o Contrato 108/2019, 
firmado com a Empresa LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO EPP, cujo objeto é a RECARGA PARA BOTIJA GLP TAMANHO 13 
KG E 45 KG.

Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
pela Secretaria Municipal competente.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí - ES, 27 de junho de 2019.

LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº. 5.710, DE 27 DE JUNHO DE 2019
Publicação Nº 210676

PORTARIA Nº. 5.710, DE 27 DE JUNHO DE 2019

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO.

O(A) Secretário(a) Municipal de Educação Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os(as) servidores(as), RONALDY BATISTA NOGUEIRA, inscrito no CPF sob o n.º 609.193.457-00 e WEN-
DEL AMARAL FERREIRA, inscrito no CPF sob o n.º 081.957.047-86, para acompanhar e fiscalizar o Contrato 109/2019, 
firmado com a Empresa RIVA GAS LTDA ME, cujo objeto é a BOTIJA DE GLP TAMANHO 13 KG VAZIA, PARA RECARGA.

Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
pela Secretaria Municipal competente.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí - ES, 27 de junho de 2019.

LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município
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Guarapari

Prefeitura

ABERTURA CP 004/2019
Publicação Nº 210820

AVISO DE ABERTURA DE

LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019.

PROCESSO Nº 9086/2019

Abertura: 14:00 horas do 22 de agosto de 2019.

O Município de Guarapari-ES torna público a abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA em epígrafe, do TIPO: MAIOR OFERTA, 
cujo OBJETO é a CONCESSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PÚBLICO PAGO DO MUNICÍPIO DE GUARA-
PARI/ES.

Edital disponível no site: www.guarapari.es.gov.br

Esclarecimentos pelo e-mail: copel@guarapari.es.gov.br

Guarapari, 05 de julho de 2019.

LUCIANE NUNES DE SOUZA

PRESIDENTE COPEL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2019 E OUTRO.
Publicação Nº 210844

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

CONTRATADA: DIG NOG PRODUÇÕES LTDA EPP.

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL – DIOGO NOGUEIRA PARA 
O EVENTO FESTA DE SÃO PEDRO 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREEN-
DEDORISMO E CULTURA – SETEC.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 80.000,00.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 DIAS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 14.607/2019.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 118/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

CONTRATADA: ANA CARLA VAILANT PENA DA SILVA ME.

OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL – NEW PLACE BAND PARA 
O EVENTO FESTA DE SÃO PEDRO 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREEN-
DEDORISMO E CULTURA – SETEC.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 12.000,00.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 DIAS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 15.209/2019.

http://www.guarapari.es.gov.br/
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
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Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2019
Publicação Nº 210748

 AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial

067/2019

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 13 horas do dia 17/07/2019, Licitação na modalidade 
Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços, exclusivo para ME E EPP. Objeto: Locação de 02 (dois) Containers 
sendo 01(um) Container Escritório e 01 (um) Container Depósito/Almoxarifado, a pedido da SEMARH. Proc. 2967/2019. 
O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email licitacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: 
www.ibiracu.es.gov.br.

Luana Guasti

Pregoeira

PORTARIA Nº 19.510/2019
Publicação Nº 210717

PORTARIA Nº 19.510/2019

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO INTE-
GRANTE DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;

Considerando o resultado do Concurso Público n.º 001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Considerando a existência de cargo de provimento efetivo e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de 24 de 
dezembro de 1997 e suas alterações;

Considerando a necessidade de provimento dos cargos vagos postos em concurso, visando a adequação/reposição do 
quadro funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Considerando rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos do 
resultado final devidamente homologado através do Decreto nº 5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016 no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo;

Considerando o Pedido formulado pelo Processo Administrativo nº. 3484/2019;

Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da Constituição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem como o 
art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear MICHELY DA SILVA FONSECA DONATO para o cargo de provimento efetivo de SECRETÁRIO ESCOLAR, de 
acordo com a Lei Municipal nº 2.000/1997 e suas alterações.

Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de 10 (dez) dias para tomar posse no respectivo cargo, face a urgência e neces-
sidade do serviço, nos termos do art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.

mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
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Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos todas as providências necessárias à inclusão 
do nome do servidor nomeado no Quadro de Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem como expeça-se 
os demais atos necessários ao exercício das funções do cargo para o qual o servidor fora nomeado.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 02 de julho de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 02 de julho de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.511/2019
Publicação Nº 210718

PORTARIA Nº 19.511/2019

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA PORTARIA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica REVOGADA a Portaria nº. 19.460/2019 que nomeou o servidor LEONARD CAMPOS AVELLAR MACHADO, no 
cargo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21.06.2019, revogadas 
às disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 19.460/19.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu–ES, 03 de julho de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de julho de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 19.512/2019
Publicação Nº 210720

PORTARIA Nº 19.512/2019

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO INTE-
GRANTE DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;

Considerando o resultado do Concurso Público n.º 001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Considerando a existência de cargo de provimento efetivo e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de 24 de 
dezembro de 1997 e suas alterações;

Considerando a necessidade de provimento dos cargos vagos postos em concurso, visando a adequação/reposição do 
quadro funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Considerando rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos do 
resultado final devidamente homologado através do Decreto nº 5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016 no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo;

Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da Constituição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem como o 
art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear ANGELO AMARO GOMES MANTOVANI para o cargo de provimento efetivo de ENGENHEIRO AGRÔNOMO, 
de acordo com a Lei Municipal nº 2.000/1997 e suas alterações.

Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de 10 (dez) dias para tomar posse no respectivo cargo, face a urgência e neces-
sidade do serviço, nos termos do art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.

Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos todas as providências necessárias à inclusão 
do nome do servidor nomeado no Quadro de Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem como expeça-se 
os demais atos necessários ao exercício das funções do cargo para o qual o servidor fora nomeado.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de julho de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de julho de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 19.513/2019
Publicação Nº 210721

PORTARIA Nº 19.513/2019

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;

Considerando o pedido formulado através do Processo Administrativo nº 2927/19;

Considerando o que dispõe o art. 160 e seguintes da Lei Municipal nº 2.762/2007, concedendo-a a conversão em afasta-
mento nos termos do art. 162, da citada Lei;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder LICENÇA PRÊMIO ao servidor WELLINGTON MODENESE, efetivo no cargo de ODONTOLOGO, relativa ao 
período aquisitivo de 27.02.2014 a 26.02.2019, conforme art. 160, 161, 162 e §§ da Lei Municipal nº 2.762/2007, conce-
dendo-a a conversão em afastamento nos termos do art. 162, a partir do dia 01.07.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.07.2019, revogadas 
às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu–ES, 03 de julho de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de julho de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.514/2019
Publicação Nº 210722

PORTARIA Nº 19.514/2019

EXONERA A PEDIDO O SERVIDOR QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido o servidor FRANCISCO ELIAS GEANIZELLI, ocupante do cargo de MOTORISTA DE VEICULOS 
PESADOS, a partir de 01.07.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.07.2019, revogados 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de julho de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
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Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de julho de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 19.515/2019
Publicação Nº 210723

PORTARIA Nº 19.515/2019

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO INTE-
GRANTE DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais;

Considerando o resultado do Concurso Público n.º 001/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Considerando a existência de cargo de provimento efetivo e respectiva vaga, criado pela Lei Municipal n.º 2.000, de 24 de 
dezembro de 1997 e suas alterações;

Considerando a necessidade de provimento dos cargos vagos postos em concurso, visando a adequação/reposição do 
quadro funcional da Prefeitura Municipal de Ibiraçu;

Considerando rigorosamente a ordem de classificação dos aprovados no Concurso Público n.º 001/2015, nos termos do 
resultado final devidamente homologado através do Decreto nº 5.143/2016, publicada em data de 09/03/2016 no Diário 
Oficial do Estado do Espírito Santo;

Considerando o Pedido formulado pelo Processo Administrativo nº. 3491/2019;

Considerando, ainda, os termos do art. 37, II, da Constituição Federal, art. 70, II, da Lei Orgânica Municipal, bem como o 
art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e, Lei Municipal n.º 2.000, de 24 de dezembro de 1997 e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear HUGO LOPES BORRÉ para o cargo de provimento efetivo de CONTADOR, de acordo com a Lei Municipal 
nº 2.000/1997 e suas alterações.

Art. 2º. O servidor nomeado terá prazo de 10 (dez) dias para tomar posse no respectivo cargo, face a urgência e neces-
sidade do serviço, nos termos do art. 18, da Lei Municipal n.º 2.762, de 25 de junho de 2007.

Art. 3º. Proceda a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos todas as providências necessárias à inclusão 
do nome do servidor nomeado no Quadro de Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, bem como expeça-se 
os demais atos necessários ao exercício das funções do cargo para o qual o servidor fora nomeado.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 03 de julho de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de julho de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2019
Publicação Nº 210622

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 063/2019

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PP acima citado, onde declara vencedora do certame a 
empresa:

Sportbol Material Esp. Eireli ME no valor global de R$ 6.034,50.

Luana Guasti

Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
Publicação Nº 210728

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

Nº 003/2019

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado da TP nº 003/2019, onde declara vencedora do certame a em-
presa: A F CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI. Valor Global R$ 138.657,19.

Carolina Araújo Modenesi

Presidente da CPL

Câmara Municipal

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2019
Publicação Nº 210692

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL N.º 008/2018, QUE ENTRE SI 
FAZEM CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU E O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO/ES, NA 
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de aditivo contratual, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU, órgão do Poder Legis-
lativo Municipal, com sede administrativa na Av. Conde D’Eu, n.º 486, Centro, Ibiraçu-ES, inscrita no CNPJ sob o n.º 
27.450.683/0001-35, neste ato devidamente representada por seu Presidente JOSÉ HERVAN PIGNATON, brasileiro, ca-
sado, Vereador, portador do CPF de n.º 364.929.147-91 e CI de n.º 155.025/ES, residente e domiciliado na Rua Geraldo 
Furieri, n.º 05, Bairro Bela Vista, Ibiraçu-ES, CEP.: 29.670-000, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e 
o DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, na 
forma de autarquia do Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 28.161.362/0001-83, sediada na Av. Ma-
rechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.375, Bento Ferreira, Vitória - ES, CEP 29.050-625, representado legalmente por sua 
Diretora Presidente, MADALENA SANTANA GOMES, brasileira, divorciada, pedagoga, inscrita no CPF nº 880.677.697-53, 
com endereço acima descrito, nomeada através do Decreto nº 268-S, de 01/01/2019, ora denominado CONTRATADO, ce-
lebram o presente 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2018, firmado em 20/07/2018, em observância ao que prescreve 
o art. 57, II, da Lei 8.666/93 e os termos do Processo Administrativo n.º 066/2019, de 05/06/2019, que se regerá pelas 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente 1º Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços n.º 
008/2018 (contrato de prestação de serviços de publicidade legal), firmado pelas partes em 20/07/2018 e com vigência 
até 24/07/2019, por mais 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, passando o mesmo a ter seu termo final fixado para a data 
de 31/12/2019.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente termo aditivo na imprensa oficial será feita a expensas da Contrantante, de acordo 
com o estabelecido no art.61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO

O preço da publicação a ser praticado pelo Contratado durante a vigência deste Termo Aditivo será aquele previsto em 
Instrução de Serviço específica, atualmente em vigor (Instrução de Serviço DIO/ES nº 086/2018, de 12 de dezembro de 
2018), ou seja, R$ 13,60 (treze reais e sessenta sessenta centavos) por centímetro/coluna.

CLÁUSULA QUARTA: DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem inalteradas e em plena vigência todas as demais condições e cláusulas do contrato originário, não alteradas 
por este instrumento contratual.

CLÁUSULA QUINTA: DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Ibiraçu/ES, conforme previsto no contrato originário, para dirimir quaisquer dúvidas ou 
contestações oriundas deste instrumento, renuncinando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 008/2018, foi 
lavrado em duas vias de igual teor que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes.

Ibiraçu-ES, 26 de junho de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU

CNPJ N.º 27.450.683/0001-35

JOSÉ HERVAN PIGNATON

CPF N.º 364.929.147-91

CONTRATANTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO – DIO-ES

CNPJ o nº. 28.161.362/0001-83

MADALENA SANTANA GOMES

CPF nº 880.677.697-53

TESTEMUNHAS:

01 - ______________________________________

02 - ______________________________________

MENSAGEM ADITIVA - PL N.º 3.281/2019
Publicação Nº 210799

OF/PMI/GAB/Nº 247/2019

Ibiraçu-ES, 04 de julho de 2019.

À Sua Excelência o Senhor

José Hervan Pignaton

Presidente da Câmara Municipal

Ibiraçu - ES

Assunto: Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei n.º 3.281/2019.

Senhor Presidente,
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Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, estendendo os cumprimentos aos nobres Vereadores dessa Colenda 
Casa Legislativa e informo a necessidade de inclusão de lotes ao anexo do Projeto de Lei n.º 3.281 de 06 de maio de 
2019, que “autoriza a alienação, em leilão público, os bens e equipamentos de propriedade do patrimônio público deste 
Município”, em trâmite nesta Casa.

Sendo assim, estamos encaminhando a presente MENSAGEM ADITIVA ao Projeto de Lei nº. 3.281/2019, que passa a viger 
com a inclusão, em seus anexos, dos lotes de nº. 22, nº. 23, nº. 24, nº. 25, nº. 26 e, nº. 27, assim como, os respectivos 
o Laudos de Avaliações.

Atenciosamente,

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA CMI N.º 033/2019
Publicação Nº 210689

PORTARIA CMI N.º 033/2019

“Dispõe sobre a concessão de abono a servidora que denomina. ”

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, e;

Considerando a previsão contida no art. 142-A da Lei Municipal n.º 2.641/2005, acrescido pela Lei Municipal n.º 3.878/2017;

Considerando os termos do art. 24, III, letra ”a” do Regimento Interno da Câmara Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder à servidora GERUZA PIOL, ocupante do cargo efetivo de Agente Legislativo, abono para o dia 08/07/2019 
(segunda-feira);

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, 04 de julho de 2019.

JOSÉ HERVAN PIGNATON

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 04 de julho de 2019.

Isabella Gomes Bottan Lombardi

Técnico Legislativo
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Itarana

Prefeitura

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019
Publicação Nº 210769

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS

REFERÊNCIA:

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2019 de 27 de maio de 2019

Processo Nº. 002229/2019 de 07 de maio de 2019

Origem: Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Serviços Urbanos

Objeto: Drenagem e Pavimentação em blocos de concreto tipo Uni-Stein, nas Ruas Projetadas do Bairro Itaraninha, ou 
seja, nos ramos 200, 300, 500, 1000 e 2000, bem como a execução de contenções nos ramos 400 e 500, conforme proje-
tos, planilhas, memorias e Convênio Nº. 095/2018, Processo Administrativo nº. 83392769 e Processo SIGA n° 0120/2018, 
firmado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvol-
vimento Urbano - SEDURB e o Município de Itarana/ES.

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, em sessão pública, na sala de reuniões 
da Prefeitura Municipal de Itarana, sito a Rua Elias Estevão Colnago, nº. 65, Centro, Itarana/ES, reuniram-se os membros 
da Comissão Permanente de Licitação, Marcelo Rigo Magnago, Juliana Bucher Netto de Aguiar e Valquiria Chiabai Grigio, 
nomeados através da Portaria n°. 1435/2019 de 28 de maio de 2019, sob a presidência do primeiro, incumbidos de abrir 
os envelopes de número 002 “proposta de preço”. O Aviso de abertura dos envelopes de propostas de preços foi devida-
mente publicado no Quadro de Publicação desta Prefeitura em 02/07/2019 sob protocolo nº. 892/2019, no Diário Oficial 
dos Municípios do Estado do Espírito Santo, no dia 02/07/2019 – Edição 1295 - página 203 e por comunicação direta aos 
licitantes, através dos emails cadastrados. Nenhuma empresa enviou representante para a sessão de abertura dos envelo-
pes “Proposta Comercial”. Iniciada a sessão, foi procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das 
empresas habilitadas, sendo rubricadas e examinadas pelos membros da CPL, e os preços demonstrados na tabela abaixo:

CLASSIFICAÇÃO EMPRESAS HABILITADAS PROPOSTA
1ª Colocada CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA – ME R$430.923,45
2ª Colocada SM CONSTR. LOC. E SERV FLORESTAIS LTDA R$490.117,10
3ª Colocada MHF CONSTRUTORA EIRELI R$491.358,71
4ª Colocada PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME R$499.872,00
5ª Colocada JOTA EME CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA R$512.382,25
6ª Colocada M G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$520.360,81
7ª Colocada THOMES TERRAPLANAGEM E SERV. EIRELI R$524.729,07
8ª Colocada CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA R$543.286,61

Foi realizada a verificação de exequibilidade / inexequibilidadedos dos preços apresentados, nos termos do item 11.2.7 
do edital, onde, 70% do menor valor encontrado para desclassificação seria abaixo da média de R$351.140,13, ou seja, 
todas as propostas acima encontran-se exequíveis, nos moldes exemplificado na decisão 1.713/2002 Plenário, conforme 
exposto na 4ª edição do Livro de orientações e jurisprudência do TCU (Licitações & Contrato). Diante disso, a Comissão 
Permanente de Licitação DECLARA VENCEDORA do certame à proposta da empresa CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA 
– ME, tendo apresentado a melhor proposta global, no valor de R$430.923,45 (quatrocentos trinta mil, novecentos vin-
te três reais e quarenta cinco centavos). O resultado final será publicado na impresa oficial, abrindo-se o prazo legal de 
recurso a partir do primeiro dia útil posterior da data da referida publicação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
presente sessão, cuja ata eu, Marcelo Rigo Magnago, lavrei e assinei, juntamente com os demais membros da comissão 
permanente de licitação, ficando desde já os autos com vistas franqueadas aos interessados .

MARCELO RIGO MAGNAGO

Presidente da CPL

JULIANA BUCHER NETTO DE AGUIAR VALQUIRIA CHIABAI GRIGIO

Membro da CPL Membro da CPL
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 010/2019
Publicação Nº 210786

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

Nº. 010/2019

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna público que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
no dia 24/07/2019 às 13h00min, na sede desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, Centro, cujo objeto é a 
execução de obra de reforma do forro e telhado do prédio da E.M.E.I.E.F “Luiza Grimaldi”, localizada na sede Itarana/ES. 
Edital e anexos, através do site: www.itarana.es.gov.br na opção Licitações/Prefeitura. Informações (27) 3720-4917.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019

Marcelo Rigo Magnago

Presidente da CPL

DECRETO Nº 1.168/2019
Publicação Nº 210637

DECRETO Nº 1.168/2019

REGULAMENTA A 2ª (SEGUNDA) EDIÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL PREMIADA DO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, CRIA-
DO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.304/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
em especial o art. 84, V, da Lei Orgânica Municipal nº 676 de 29 de novembro de 2002,

CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei Municipal nº 1304, de 14 de setembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo 
a instituir o Programa Nota Fiscal Premiada, que tem por objetivo a promoção do incremento da arrecadação municipal, a 
educação e conscientização tributária, o combate à sonegação e evasão fiscal, incentivar o cidadão tomador de serviço a 
exigir do seu prestador a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, além da concessão de prêmios através de sorteio;

CONSIDERANDO que o Programa Nota Fiscal Premiada tem como fundamento legal, estrutura e funcionamento, a promo-
ção de meios que gerem o incremento de arrecadação, bem como a educação tributária social, motivando à participação 
da sociedade na exigência do documento fiscal, tendo, como contrapartida, a concessão de prêmios por sorteio;

CONSIDERANDO a alteração na Lei Municipal nº 1.304/2018 promovida pela Lei nº 1.321/2019, com a inclusão do Quarto 
Módulo - Emplacamento e/ou Transferência de Veículos Automotores –, tendo como participantes os contribuintes que 
fizerem o primeiro emplacamento ou efetuarem a transferência de veículos de outros municípios para o Município de Ita-
rana/ES;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1304, de 14 de setembro de 2018, concedeu ao Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal o poder de regular por meio de decreto a concessão de prêmios, a forma da realização de sorteios e demais atos 
necessários à implementação do Programa Nota Fiscal Premiada;

CONSIDERANDO a necessidade de regular a 2ª (segunda) Edição do Programa Nota Fiscal Premiada do Município de Ita-
rana/ES.

DECRETA

Art. 1º Regulamenta a 2ª (segunda) Edição, com base na Lei Municipal nº 1304, de 14 de setembro de 2018, alterada pela 
Lei Municipal nº 1.321/2019, o Programa denominado Nota Fiscal Premiada do Município de Itarana/ES a ser implemen-
tado conforme disposto neste Decreto.

Art. 2º O Programa denominado Nota Fiscal Premiada do Município de Itarana/ES, tem como fundamento legal, estrutura 
e funcionamento, a promoção de meios que gerem o incremento de arrecadação, bem como a educação tributária social, 
motivando à participação da sociedade na exigência do documento fiscal, tendo, como contrapartida, a concessão de prê-
mios por sorteio.

Art. 3º. Compete à Secretaria Municipal de Administração e Finanças – SEMAF, através do Departamento de Tributação 
e Núcleo de Atendimento ao Contribuinte – NAC, a operacionalização do Programa denominado Nota Fiscal Premiada do 
Município de Itarana/ES.

http://www.itarana.es.gov.br
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Art. 4º Somente serão consideradas válidas, para fins do sorteio de prêmios, as Notas Fiscais de Mercadorias ou Serviços 
emitidas pelas empresas ou prestadores de serviço devidamente inscritos no Cadastro Mobiliário do Município de Itara-
na-ES.

Parágrafo único. As notas fiscais referentes aos serviços prestados por empresas com sede em outros Municípios somente 
serão computadas para fins previstos nesta Lei mediante a comprovação da retenção do ISSQN na fonte por meio do Do-
cumento Auxiliar de Prestação de Serviços – DAPS, na forma da Lei nº 1.144/2015.

Art. 5º Os prêmios, quando em moeda corrente nacional, serão depositados na conta dos contemplados, produtores rurais, 
consumidores e proprietários de veículo, no prazo de 20 (vinte) dias corridos após o sorteio, mediante apresentação de 
documento de identidade, CPF, comprovante de residência e dados bancários; para as escolas municipais e a Associação 
Pestalozzi de Itarana/ES, com a cópia do cartão de CNPJ, dados bancários, cópia dos documentos pessoais do diretor (a).

§1º Os contemplados com as premiações constantes neste Decreto deverão apresentar Certidão de Regularidade Fiscal da 
Prefeitura Municipal de Itarana/ES.

§2º Os sorteios de prêmios poderão ser realizados anualmente ou periodicamente, conforme cronograma estabelecido em 
ato pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§3º Os prêmios não reclamados em até 60 (sessenta) dias após o sorteio serão incorporados ao patrimônio municipal.

§4º Fica autorizada a divulgação da campanha através dos meios de comunicação impressos, cartazes, folhetos, outdoors, 
chamadas no rádio, redes sociais e na televisão.

Art. 6º A forma de participação será dividida em 04 (quatro) módulos, através de suas próprias características, funda-
mentos, estrutura e funcionamento.

Parágrafo Único. Ficam excetuadas as notas fiscais de pessoa jurídica para pessoa jurídica.

Art. 7º O Primeiro Módulo terá como participantes todos os produtores rurais que possuam Inscrição Estadual de Produtor 
Rural devidamente ativa, junto ao Governo do Estado do Espírito Santo (SEFAZ – Secretaria de Estado da Fazenda).

§1º A cada R$ 2.000,00 (dois mil reais) de produtos de vendas agrícolas guiados por produtores rurais do Município de 
Itarana/ES, admitida a somatória de guias, terá direito a 01 (um) cupom para o sorteio.

§2º Somente serão computadas para obtenção dos cupons de sorteio as Notas Fiscais de Produtor Rural que adicionem 
Valor Fiscal à formação do Índice de Participação dos Municípios – IPM do Município de Itarana/ES, e que contiver nome 
do emitente e destinatário, com os respectivos CPF ou CNPJ, o número da nota fiscal e da via, data da emissão contendo, 
dia, mês e ano, natureza da operação “vendas”, e ainda, a discriminação do produto comercializado e seu valor total.

§3º Serão disponibilizados pelo Município de Itarana/ES, para o PRIMEIRO MÓDULO, os seguintes prêmios:

· 1º prêmio: R$ 2.000,00 (dois mil reais);

· 2º prêmio: R$ 2.000,00 (dois mil reais);

· 3º prêmio: R$ 1.000,00 (hum mil reais);

· 4º prêmio: R$ 1.000,00 (hum mil reais);

· 5º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 6º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 7º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· Prêmio extra: 01 motoserra a gasolina

· Prêmio extra: 01 lavadora elétrica de alta pressão

· Prêmio extra: 01 Roçadeira Multifuncional

§4º A participação no sorteio do Primeiro Módulo, se dará mediante a aquisição de cupom contendo numeração de 0.000 
a 9.999, emitido pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Núcleo de Atendimento do Contribuinte (NAC), 
com nome do produtor rural e número de inscrição estadual.

Art. 8º O Segundo Módulo terá como participantes os consumidores que efetuarem compras no comércio e/ou realizações 
de prestações de serviço no Município de Itarana/ES.

§1º A cada R$ 200,00 (duzentos reais) em Notas Fiscais ou Cupons Fiscais apresentados e emitidos pelo comércio local 
e prestadores de serviços do Município de Itarana/ES, admitida a somatória de notas ou cupons fiscais, terá direito a 01 
(um) cupom para o sorteio.

§2º Para participar do sorteio do Segundo Módulo, só serão aceitos e validados para troca cupons fiscais e/ou notas fiscais 
que contenham a indicação do nome e o número do CPF do consumidor.



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 312

§3º As notas fiscais referentes aos serviços prestados por empresas com sede em outros Municípios somente serão com-
putadas para os fins previstos nesta Lei mediante a comprovação da retenção do ISSQN na fonte por meio do Documento 
Auxiliar de Prestação de Serviços - DAPS, na forma da Lei nº 1.144/2015.

§4º Serão disponibilizados pelo Município de Itarana/ES, para o SEGUNDO MÓDULO, os seguintes prêmios:

· 1º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 2º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 3º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 4º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 5º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 6º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 7º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais).

§5º Para participar do sorteio do Segundo Módulo, só serão aceitos e validados para troca, cupons fiscais e/ou notas fiscais 
contendo nome do consumidor e número do CPF.

Art. 9º O Terceiro Módulo terá como participantes as Escolas Municipais, Estaduais e a Associação Pestalozzi, localizados 
no Município de Itarana/ES.

§1º Os participantes do Terceiro Módulo devem apresentar Notas Fiscais de mercadorias e serviços e/ou cupons Fiscais de 
mercadorias emitidas pelo comércio ou prestadores de serviços do Município de Itarana/ES, ou, por empresas com sede 
em outros Municípios, desde que comprovadamente tenham retido o ISSQN na fonte para o Município de Itarana/ES, por 
meio do documento Auxiliar de Prestação e Serviços – DAPS, na forma da Lei nº 1.144/2015.

§2º A cada R$ 1.000,00 (hum mil reais) em Notas Fiscais ou Cupons Fiscais apresentados, admitindo-se a somatória, terá 
direito a 01 (um) cupom para o sorteio.

§3º Serão disponibilizados pelo Município de Itarana, para o Terceiro Módulo, os seguintes prêmios:

· 1º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 2º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 3º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 4º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 5º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais);

· 6

º prêmio: R$ 500,00 (quinhentos reais).

Art. 10. O Quarto Módulo terá como participantes os contribuintes que, dentro do período da vigência da campanha, em-
placarem ou efetuarem a transferência dos seus veículos para o Município de Itarana/ES.

§1º A Cada veículo emplacado ou transferido, terá o proprietário direito a cupons para sorteio, da seguinte forma:

a) Motocicletas – 05 (cinco) cupons;

b) Veículo de passeio ou utilitário – 10 (dez) cupons;

c) Veículo de transporte de passageiro ou de carga – 20 (vinte) cupons.

§2º O cupom a que se refere o presente artigo é pessoal e intransferível, não socorrendo direito a retirar o prêmio a ne-
nhum outro portador que não seja o proprietário do veículo emplacado ou transferido, ainda que este tenha sido transa-
cionado após o ato.

§3º Para obtenção dos cupons para participação dos sorteios do Quarto Módulo, o contribuinte deverá apresentar os do-
cumentos originais e cópias dos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (anterior e posterior à transferência); 
cópia de CPF, RG ou CNH do proprietário do veículo e o comprovante de pagamento do IPVA, após a transferência de placa 
com data posterior a publicação deste Decreto.

§4º Serão disponibilizados pelo Município de Itarana, para o Quarto Módulo, os seguintes prêmios:

· 1º prêmio: R$ 1.000,00 (hum mil reais);

· 2º prêmio: R$ 1.000,00 (hum mil reais);

· 3º prêmio: R$ 1.000,00 (hum mil reais).

§5º Ficam excluídos do sorteio do Quarto Módulo:
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a) O licenciamento e a transferência de veículos automotores de propriedade de pessoas jurídicas de direito público, in-
cluindo as autarquias e fundações públicas;

b) O licenciamento e a transferência de veículos automotores de sociedade de economia mista e empresas públicas, bem 
como de pessoas físicas que gozem de imunidade, isenção ou não incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA);

c) O licenciamento e a transferência de veículos automotores com mais de 20 (vinte) anos de fabricação.

Art. 11. Sobre os valores estabelecidos nas premiações, não incidirá desconto de Imposto de Renda nos termos da legis-
lação em vigor.

Art. 12. Ficará a cargo do Departamento de Tributação e do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte – NAC, da Prefeitura 
Municipal de Itarana/ES, realizarem a emissão e distribuição dos cupons, sendo que o Posto de Troca ficará sediado no 
próprio NAC, podendo ser realizada a troca de notas em cupons de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento do 
setor, das 08:00h às 11:00h e de 12:30h às 16:30h.

Art. 13. Os sorteios serão realizados no dia 06 de dezembro de 2019 na Sede da Prefeitura Municipal de Itarana às 
16h00min h, o horário e local será divulgado na página oficial da Prefeitura de Itarana/ES na internet, sem prejuízo do uso 
de outros meios de comunicação, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.

§ 1º Serão admitidas, para o Primeiro Módulo, as notas fiscais de produtor rural emitidas, nas condições do artigo 7º, § 
2º, deste Decreto, a partir de 11 de abril de 2019 até 31 de novembro de 2019.

§ 2º Para o Segundo, Terceiro e Quarto Módulos, somente serão consideradas as notas fiscais ou cupons fiscais emitidos 
a partir da data da publicação deste Decreto até 31 de novembro de 2019.

Art. 14 Não serão consideradas válidas para efeito da Lei nº 1304/2018, as notas fiscais emitidas e posteriormente cance-
ladas, bem como as não emitidas dentro dos períodos estipulados nos §§ 1º e 2º do artigo 13 deste Decreto.

Art. 15. Os participantes deverão ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, preencher o cupom fiscal de forma legível 
e corretamente com os dados pessoais, sendo permitidos apenas os dados de uma pessoa por cupom, quais sejam: nome 
completo, telefone, RG ou CPF.

Art. 16. Ficam vedadas as participações dos servidores da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, lotados no 
Setor de Tributação e no Núcleo de Atendimento ao Contribuinte – NAC, e os representantes legais do comércio local, com 
cupom do próprio estabelecimento, bem como os seus respectivos funcionários.

Art. 17. Fica revogado o Decreto nº 1.076, de 24 de outubro de 2018.

Art. 18. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Itarana/ES, aos 04 de julho de 2019.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 065/2019
Publicação Nº 210668

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 065/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: MARIA LUCINETE GOMES DA SILVA, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 910.233.277-91 e RG nº 
1.097.503-ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:
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BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: MARIA LUCINETE GOMES DA SILVA

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 071/2019
Publicação Nº 210635

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 071/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: IZABEL CRISTINA BERGAMASCHI CANCIAN, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 017.209.937-42 e RG 
nº 1.073.813-ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
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para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: IZABEL CRISTINA BERGAMASCHI CANCIAN

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 072/2019
Publicação Nº 210642

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 072/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: KATIA SIRLENE BRAGA COAN, brasileira, casada, portadora do CPF n° 016.950.977-00 e RG nº 1.213.685-
ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: KATIA SIRLENE BRAGA COAN

TESTEMUNHAS: _____________________________________________
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 074/2019
Publicação Nº 210638

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 074/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: JOELMA CORDEIRO CAO, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 084.429.097-10 e RG nº 1.706.465-ES, 
residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 01 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: JOELMA CORDEIRO CAO

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 079/2019
Publicação Nº 210659

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 079/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: LETICIA CORTELETTI, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 122.551.517-31 e RG nº 2.302.586-ES, 
residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
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Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: LETICIA CORTELETTI

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 080/2019
Publicação Nº 210653

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 080/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: LEANE MONSERRATE POSTINGHEL, brasileira, casada, portadora do CPF n° 896.519.957-34 e RG nº 
855.506-ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: LEANE MONSERRATE POSTINGHEL

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 087/2019
Publicação Nº 210645

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 087/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: KENZA ZUTION, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 121.374.507-12 e RG nº 3.042.735-ES, residente 
nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: KENZA ZUTION

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 089/2019
Publicação Nº 210664

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 089/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: MARIA APARECIDA SIMÃO DOS PASSOS, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 022.693.387-31 e RG nº 
1.238.817-ES, residente nesta cidade.
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PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: MARIA APARECIDA SIMÃO DOS PASSOS

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 111/2019
Publicação Nº 210666

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 111/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: MARIA HELENA FRITZ SCHAEFFER, brasileira, casada, portadora do CPF n° 031.113.557-99 e RG nº 
718.571-ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL
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Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: MARIA HELENA FRITZ SCHAEFFER

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 112/2019
Publicação Nº 210641

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 112/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: JOSCILEA APARECIDA DOMINICINI, brasileira, casada, portadora do CPF n° 024.669.077-12 e RG nº 
1.108.538-ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: JOSCILEA APARECIDA DOMINICINI

TESTEMUNHAS: _____________________________________________
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 113/2019
Publicação Nº 210662

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 113/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: MARCILEIA FERREIRA GUEDES, brasileira, casada, portadora do CPF n° 107.474.567-12 e RG nº 2.028.450-
ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: MARCILEIA FERREIRA GUEDES

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 120/2019
Publicação Nº 210636

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 120/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: JESSICA DELGADO LORIATO, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 117.053.677-80 e RG nº 6.324.577-
ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:
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BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: JESSICA DELGADO LORIATO

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 149/2019
Publicação Nº 210661

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 149/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: LYDIA RIBEIRO DA SILVA PAGUNG, brasileira, casada, portadora do CPF n° 143.357.567-12 e RG nº 
3.260.062-ES, residente em Laranja da Terra/ES.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 08 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
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para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: LYDIA RIBEIRO DA SILVA PAGUNG

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 155/2019
Publicação Nº 210660

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 155/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: LUCIMAR COELHO GALAZZI, brasileira, casada, portadora do CPF n° 086.965.657-03 e RG nº 1.748.581-
ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 18 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: LUCIMAR COELHO GALAZZI

TESTEMUNHAS: _____________________________________________
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SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 073/2019
Publicação Nº 210649

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 073/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colnago, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar 
Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97.

CONTRATADA: LARISSA MACHARETE GONÇALVES, brasileira, solteira, portadora do CPF n° 111.868.627-69 e RG nº 
18.831.657-MG, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a base legal do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 840/2008 
de 15/08/2008 e pela Lei Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal de Itarana, Estabelece Normas de Enquadramento e Diretrizes Gerais para 
a Avaliação de Desempenho, Institui Tabelas de Vencimentos e dá Outras Providências”, e que se regerá pelas seguintes 
cláusulas.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 04 de fevereiro de 2019.

TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo 
fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 04 de julho de 2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: LARISSA MACHARETE GONÇALVES

TESTEMUNHAS: _____________________________________________

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 - RESULTADO
Publicação Nº 210768

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, o resultado da classificação 
das propostas comerciais - envelope nº 02 da Tomada de Preços em epígrafe: 1ª CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA 
– ME R$430.923,45; 2ª SM CONSTR. LOC. E SERV FLORESTAIS LTDA R$490.117,10; 3ª MHF CONSTRUTORA EIRELI 
R$491.358,71; 4ª PEDRA DA ONCA LOCACOES EIRELI ME R$499.872,00; 5ª JOTA EME CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 
R$512.382,25; 6ª M G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$520.360,81, 7ª THOMES TERRAPLANAGEM E SERV. EIRELI 
R$524.729,07; e 8ª CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA R$543.286,61. Diante disso, a Comissão Permanente de Licitação 
DECLARA VENCEDORA do certame à proposta da empresa CONSTRUTORA SILVA & MAIER LTDA – ME, tendo apresentado 
a melhor proposta global, no valor de R$430.923,45 (quatrocentos trinta mil, novecentos vinte três reais e quarenta cinco 
centavos). Fica aberto o prazo de 05 dias úteis, a partir do primeiro dia útil posterior desta publicação, para apresentação 
de recurso, de acordo com o item XIV do edital e conforme determina o art. 109 da Lei 8.666/93. Informações (27)3720-
4917, das 8h às 11h e das 12h30 às 16h30. E-mail: licitacao@itarana.es.gov.br

Itarana/ES, 04 de julho de 2019

Marcelo Rigo Magnago

Presidente CPL
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Câmara Municipal

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 003/2019 - CORREIOS
Publicação Nº 210714

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2019

Contratante: Câmara Municipal de Itarana/ES.

Contratada: Correios – Empresa Pública constituída nos termos do Decreto-Lei n° 509 de 20/03/1969

Objeto: prestação de serviços e venda de produtos que atendam às necessidades da Contratante, mediante adesão ao(s) 
Anexo(s) do Instrumento Contratual.

Valor: estimado em R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais)

Pagamento: através da fatura mensal disponibilizada no site da Contratada ou entregue no endereço da Contratante com 
pagamento dia 21 do mês seguinte ao da prestação do serviço(período base).

Vigência: 12(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, 
por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60(sessenta) meses.

Dotação: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Data: 19/06/2019.

Art. 25, caput da Lei 8666/93

ARNALDO MARTINS

Presidente
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Jaguaré

Prefeitura

EDITAL DE CHAMAMENTO - AGRO MAIS
Publicação Nº 210632

CHAMAMENTO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Agricultura convoca a todos os produtores rurais interessados da Região 01 compreendendo as 
seguintes comunidades: Parte leste da BR 101 que compreende o Distrito de Barra Seca Ponte Nova, Parte leste da BR 
101 que compreende a Comunidade de Água Limpa, Parte leste da BR 101 que compreende a Comunidade do Palmito, 
Palmitinho, São Domingos e adjacências, para no período improrrogável entre 05 de julho de 2019 à 19 de julho de 2019, 
no horário de 08h00min às 17h00min, procurarem a sede da Secretaria Municipal de Agricultura com endereço na Av. 
Nove de Agosto, nº 2326, Centro, Jaguaré/ES, CEP: 29.950-000, tel: (27) 37692900, para a efetivação do cadastro junto 
ao Programa “Agro Mais” instituído pela Lei Municipal nº 1.239 de 17 de março de 2015, regulamentado pelo Decreto nº 
091 de 12 de junho de 2018, ressaltando que a operação das atividades requeridas serão desenvolvidas e fiscalizadas pela 
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, conforme cronograma de atividades desenvolvido para o 
segundo semestre do ano de 2019.

O beneficiário deverá atender as obrigações contidas na lei 1.239 de 17 de março de 2015, bem como do Decreto nº 091 
de 12 de junho de 2018, ressaltando que somente serão ofertados 30 horas máquina/ano, bem como ao término das ações 
com maquinário público será emitida guia de recolhimento dos valores correspondentes ao óleo diesel utilizado, sendo que 
o não recolhimento no prazo estipulado pelo art. 6º, § 3º do Decreto nº 091 de 12 junho de 2018, resultará na inscrição 
em dívida ativa junto ao Município.

O período estabelecido para atendimento se dará entre os dias 27/07/2019 à 26/08/2019, observado o que disposto no § 
5º, do Decreto nº 091, de 12 de julho de 2018, incluído pelo Decreto 158, de 21 de setembro de 2018.

Jaguaré/ES, 02 de julho de 2019

LUCIANO LAQUINI DE ATAIDE

Secretário Municipal de Agricultura

Port. 314/2018
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João Neiva

Prefeitura

EDITAL TP 004/2019 - RETIFICADO
Publicação Nº 210796

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna público que, foi alterado o item 15 do termo de referência (considerações finais) – 
passando a composição de custo a ser apresentar apenas pela empresa vencedora antes da assinatura do contrato con-
forme item 20 do edital (formalização do contrato), do Edital de Tomada de Preços nº 004/2019. A data da realização do 
certame foi mantida, ou seja, 09/07/2019, às 08h30min.

João Neiva/ES, 04/07/2019.

Neidemara de Araujo Imberti Carlos

Presidente da CPL

EDITAL TP005-2019 -REFORMA HILDA BRITO
Publicação Nº 210788

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

Objeto: contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da antiga EMEI Hilda Brito, neste Município, com 
fornecimento de materiais e mão de obra, por empreitada global, processo n° 1.317/2019.

Abertura do certame: às 08 horas do dia 23/07/2019.

O edital poderá ser obtido pelo email licitacao@joaoneiva.es.gov.br, no Setor de Licitações desta Prefeitura ou site da Pre-
feitura Municipal. Informações pelo te. (27) 3258-4707.

João Neiva, 04/07/2019.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL

EDITAL TP006-2019 -GEOREFERENCIAMENTO - SEMFA
Publicação Nº 210790

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

Objeto: contratação de serviços de aerofotogrametria, atualização cadastral, planta de valores, fornecimento de siste-
ma de informações geográficas corporativo, treinamento e suporte técnico, do tipo técnica e preço global, processo n° 
0030/2019.

Abertura do certame: às 08h30min do dia 07/08/2019.

O edital poderá ser obtido pelo email licitacao@joaoneiva.es.gov.br, no Setor de Licitações desta Prefeitura ou site da Pre-
feitura Municipal. Informações pelo tel. (27) 3258-4707.

João Neiva, 04/07/2019.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019
Publicação Nº 210792

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019

Objeto: Registro de Preços, objetivando a futura aquisição de materiais de construção, para atender a Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Urbanos – SEMOSU.
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Abertura do certame: às 09 horas do dia 18/07/2019.

O edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacao@joaoneiva.es.gov.br, no Setor de Licitações desta Prefeitura ou site da 
Prefeitura Municipal. Informações pelo tel. (27) 3258-4707.

João Neiva, 04/07/2019.

Dieyna Dal Piero Fraga

Pregoeira PMJN

RESULTADO DA TP003-2019 - FASE HABILITAÇÃO
Publicação Nº 210791

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

Objeto: contratação de empresa para execução de serviços complementares da Quadra Poliesportiva do Bairro Crubixá, 
neste Município, por empreitada global, processo n° 0296/2019.

Licitantes HABILITADAS: ATN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME e CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA. Ficam as em-
presas devidamente notificadas para, caso queiram, interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
desta publicação.

João Neiva, 04 de julho de 2019.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente CPL PMJN

RESULTADO DO PP Nº 019/2019
Publicação Nº 210795

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019

Objeto: Formalização de Registro de Preço para futura aquisição de pó de café, açúcar, pão de sal tipo francês e manteiga, 
para atender as demandas da SEMSA, SEMTADES e SEMED. Itens 01 e 03, empresa JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
EPP, no valor total de R$ 25.703,00 (vinte e cinco mil, setecentos e três reais). Item 02, empresa SUPERMERCADO DE 
NARDI LTDA, no valor total de R$ 6.755,00 (seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais). O item 04 foi declarado FRA-
CASSADO.

João Neiva/ES, 04 de julho de 2019.

Dieyna Dal Piero Fraga

Pregoeira PMJN
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Mantenópolis

Prefeitura

PUBLICAÇÃO000062-2019. SUP SANTA ROSA
Publicação Nº 210763

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PUBLICAÇÃO Nº 000062/2019
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PUBLICAÇÃO000063-2019.MARIA APARECIDA RAMOS
Publicação Nº 210760

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PUBLICAÇÃO Nº 000063/2019
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Marechal Floriano

Prefeitura

RESUMO DOS CONTRATOS JUNHO/2019
Publicação Nº 210679

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:

080/2019 / 04-06-2019 / JEFFERSON RUBENS DE FREITAS 10772506736 / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ATUAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 16.900,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24 II DA LEI 8.666/93.

081/2019 / 12-06-2019 / ERNESTO MATHIAS KLEIN 14521465781 / CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL DE ERNESTO 
MATHIAS PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 1.500,00 / FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

082/2019 / 17-06-2019 / ESCRITÓRIO DE ARTE, PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ASSESSORIA LTDA / CONTRATAÇÃO DE 
SHOW MUSICAL INFANTIL DA BANDA CAZUADINHA PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MA-
RECHAL FLORIANO/ES / R$ 30.000,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

083/2019 / 18-06-2019 / FABRICIO MACIEL RAMOS 09740351735 / CONTRATAÇÃO DE DJ / R$ 3.900,00 / FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: ART. 24 II DA LEI 8.666/93.

084/2019 / 24-06-2019 / E S EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI / CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL RICK 
E RENNER PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 80.000,00 / 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

085/2019 / 24-06-2019 / LUCCO -PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA / CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL LUCAS LUCCO 
PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 110.000,00 / FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

086/2019 / 24-06-2019 / MAIS EDIÇÕES MUSICAIS E ENTRETERIMENTO LTDA / CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PAU-
LA MATTOS PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 55.000,00 / 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

087/2019 / 24-06-2019 / FALAMANSA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA / CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL FALAMANSA 
PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 97.000,00 / FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

088/2019 / 24-06-2019 / FATOR X PRODUÇÕES LTDA ME / CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA OS GERMANOS 
PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 7.000,00 / FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

089/2019 / 24-06-2019 / LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA / CONTRATAÇÃO DE 
SHOW MUSICAL SAMBÔ PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 
70.000,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

090/2019 / 24-06-2019 / COMPER PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA / CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL 
DA BANDA BRASITALIA PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 
6.900,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

091/2019 / 24-06-2019 / KEULI HOFFMANN BERGER 07561649746 / CONTRATAÇÃO DE BANDA POMMERN MEKAS PARA 
APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 6.900,00 / FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

092/2019 / 25-06-2019 / LUCIANO CARLOS DARE 01542317703 / CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE LUCIANO DARÉ 
PARA APRESENTAÇÃO NO XIX FESTIVAL ÍTALO-GERMÂNICO, EM MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 4.500,00 / FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: ART. 25 III DA LEI 8.666/93.

093/2019 / 26-06-2019 VITAL HOTEL LTDA ME / CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A DEMANDA DO FES-
TIVAL ITALO GERMANICO DE 2019 E DEMAIS EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 
MUNICIPAL / R$ 17.981,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PP 021/2019

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:

020/2019 / 11-06-2019 / C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME / AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, ESTABILIZA-
DOR, HD EXTERNO, MONITOR E NOTEBOOK / R$ 167.600,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PP 018/2019.

PUBLICAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:
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1º TA CONT. 092/2019 / 04-06-2019 / VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA / CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUM PARA LUMI-
NÁRIAS COM LÂMPADAS LED, NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO-ES / PRAZO ADITIVADO: 60 
DIAS / VALOR ADITIVADO: R$ 11.513,73.

1º TA CONT. 071/2018 / 04-06-2019 / M G P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EN-
GENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ E DRENAGEM NA ESTRADA DE ACESSO 
A COSTA PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO-ES, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINISA / PRAZO 
ADITIVADO: 90 DIAS / VALOR ADITIVADO: R$ 167.883,45.

2º TA CONT. 069/2018 / 10-06-2019 / SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, POR MEIO DIGITAL E / OU CÓPIAS DE DOCUMEN-
TOS, E QUE DEVE ENGLOBAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE INSUMOS 
PARA O EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS / VALOR SUPRIMIDO: R$ 57,00.

3º TA CONT. 035/2018 / 04-06-2019 / E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO / 
PRAZO ADITIVADO: 12 MESES / VALOR ADITIVADO: R$ 5.361,24.

4º TA CONT. 179/2017 / 11-06-2019 / TEFAC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO / VALOR 
ADITIVADO: R$ 731.437,01 / PRAZO ADITIVADO: 12 MESES

MARECHAL FLORIANO/ES, 07 DE JULHO DE 2019.

JOÃO CARLOS LORENZONI

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DOS CONTRATOS JUNHO/2019 - FMS
Publicação Nº 210681

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE 
SUA ASSINATURA:

004/2019 / 04-06-2019 / DROSDSKY ÔNIBUS LTDA / AQUISIÇÃO DE MICRO-ONIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁ-
RIO / R$ 285.000,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PP 004/2019-FMS.

MARECHAL FLORIANO/ES, 04 DE JULHO DE 2019.

JOÃO CARLOS LORENZONI

PREFEITO MUNICIPAL
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Montanha

Prefeitura

AVISO ADITIVO DO CONTRATO N° 016/2019
Publicação Nº 210736

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA

AVISO

Extrato do 1º Aditivo de valor ao Contrato 016/2019.

CHAMADA PUBLICA nº 003/2018.

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA/ES e o senhor JURACI DE JESUS SILVA.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados ao atendimento das Escolas da Rede Mu-
nicipal.

Valor e Vigência: fica acrescido o valor de 841,98 (oitocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos),no con-
trato n°016/2019, vigência 01 julho de 2019 á 31 de julho de 2019. 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.

Montanha, 01 de julho de 2019

IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FILHA

PREFEITA MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO ATA REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL N°08/2019 FMS
Publicação Nº 210716

Ata de Registro de Preços Pregão Presencial Nº 08/2019

O Município de Montanha/ES comunica resultado da ata de registro de preço, cujo objeto é para aquisição de material 
de consumo higiene e limpeza, destinado ao FMS deste município. Validade: 12 meses. ATA Nº012/2019 – Empresa-
B.S SUPERMERCADO LTDA ME. Valor total de R$ 25.877,89 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais). ATA 
Nº013/2019 -Empresa: PEDRO DE SOUZA PEREIRA - ME valor total de R$ 9.663,70 (nove mil seiscentos e sessenta 
e três reais e setenta centavos). ATA Nº014/2019 – GÊMEAS SUPERMERCADO LTDA-ME. Valor total de R$ 15.517,89 
(quinze mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos). ATA Nº015/2019 – BRITO E SILVA COMERCIO 
ELETRO ELETRONICO LTDA ME. Valor total de R$ 15.666,60 (quinze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta 
centavos). ATA Nº016/2019 – LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME. Valor total de R$ 12.404,70 (doze mil qua-
trocentos e quatro reais e setenta). Montanha, 01 de julho de 2019. LEILA MACHADO CARVALHO BALTAR RODRIGUES 
GESTORA DO FMS
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Mucurici

Prefeitura

AVISO E R R A T A TP 03-2019- CONSTR.PARQUE ECOLÓGICO
Publicação Nº 210752

AVISO

E R R A T A

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

Onde se lê: Construção de um Parque Ecológico na Avenida Parque Itaúnas, na sede deste município;

Leia-se: Construção de um Parque Ecológico na Rua Campo Santos, na sede deste município.

Mucurici/ES, 04 de julho de 2019.

Maria Aparecida Fernandes

PRESIDENTE DA CPL
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Pancas

Prefeitura

ADITIVO DE CONTRATO 026 ATÉ 036
Publicação Nº 210771

ADITIVO N°026/2019

1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 118/2018, Processo n° 1015/2018, Pregão Presencial n° 048/2018., que 
entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa SEGUROS SURA S.A. Objeto: a inclusão de veiculo no Contrato 
supra mencionado, cuja contratação de empresa especializada para cobertura de seguro total de veículo da frota oficial 
pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social, com assistência técnica 24 horas por dia, 07 (sete) dias por se-
mana, em todo território nacional, por um período de 12 (doze) meses. Considerando que após a realização do referido 
certame a Secretaria de Assistência Social adquiriu o veículo FORD/KA SE 1.5, ano de fabricação 2019. Faz-se necessária 
a inclusão do mesmo. Data de assinatura: 14 de Maio de 2019.

ADITIVO N°027/2019

1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 085/2018, Processo nº 246/2018 Concorrência Publica nº 002/2018, que 
entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEDORISMO EIREL. Objeto: 
Prorroga-se até o dia 30 de Junho de 2019, o contrato cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para servi-
ços relativos ao desenvolvimento de obras de Reconstrução de duas Obras de Arte Especiais (Pontes) segundo Projetos 
Executivos, referente à Meta 02 reconstrução de uma ponte em concreto armado, medindo 4,80 m de largura por 15m de 
comprimento sobre o Córrego São Bento e Meta 03 objetiva a reconstrução de outra Ponte de 4,80 m de largura por 20m 
de comprimento sobre o Rio Pancas no Assentamento Esperandio. Data de assinatura: 14 de Maio de 2019.

ADITIVO N°028/2019

3º Termo de Aditivo ao Contrato de nº 065/2018, Processo 949/2018, que entre si fazem o Município de Pancas- ES e a 
Empresa VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA EPP. Objeto: alteração na cláusula primeira do Contrato nº 065/2018 de prestação de 
serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino residentes na zona rural do município de Pancas, 
referente ao acréscimo de 16,0 km/dia (ida/volta) na quilometragem da linha MUNIC 31 no turno matutino, para atender 
novas matrículas da EMEF Oraide Gomes de Miranda.

Data de assinatura: 27 de Maio de 2019.

ADITIVO N°029/2019

1º Termo de Aditivo ao Contrato de nº 070/2019, Processo 1176/2019 - PP 039/2019, que entre si fazem o Município 
de Pancas- ES e a Empresa COLTRANS – COLATINA TRANSPORTES LTDA ME. Objeto: alteração na cláusula primeira do 
Contrato nº 070/2019 de prestação de serviços de transporte escolar de alunos residentes na zona rural do município de 
Pancas, referente ao acréscimo de 17,6 km no roteiro 20172005028 no turno vespertino, para atender aos alunos matri-
culados na EEEFM Januário Ribeiro.

Data de assinatura: 04 de Junho de 2019.

ADITIVO N°030/2019

1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 075/2018, Processo n° 877/2017, Pregão Para Registro n° 037/2017, 
que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA EPP. 
Objeto: Prorroga-se até 08 de Junho de 2020 o prazo de execução do contrato nº 075/2018, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização dos serviços de 
reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilização de equipamentos de impressão e reprografia, 
novos, em primeiro uso, suprimentos de impressão, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva com Forneci-
mento de peças de reposição, visando atender as demandas das secretarias: Secretaria Municipal de Administração e Pla-
nejamento, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Infra - Estrutura, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, Procuradoria Geral e Gabinete do Prefeito.

Data de assinatura: 10 de Junho de 2019.
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ADITIVO N°031/2019

1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 076/2018, Processo n° 877/2017, Pregão Para Registro n° 037/2017, 
que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA EPP. 
Objeto: Prorroga-se até 08 de Junho de 2020 o prazo de execução do contrato nº 075/2018, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização dos serviços de 
reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilização de equipamentos de impressão e reprografia, 
novos, em primeiro uso, suprimentos de impressão, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva com Forneci-
mento de peças de reposição, visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social. Data de assinatura: 10 de 
Junho de 2019.

ADITIVO N°032/2019

1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 077/2018, Processo n° 877/2017, Pregão Para Registro n° 037/2017, 
que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa MIL CÓPIAS COMERCIO DE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA EPP. 
Objeto: Prorroga-se até 08 de Junho de 2020 o prazo de execução do contrato nº 075/2018, cujo objeto é a Contratação 
de empresa para prestação de serviços de implementação de parque gráfico terceirizado para realização dos serviços de 
reprodução de processos, documentos e impressões, com disponibilização de equipamentos de impressão e reprografia, 
novos, em primeiro uso, suprimentos de impressão, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva com Forneci-
mento de peças de reposição, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde. Data de assinatura: 10 de Junho de 2019.

ADITIVO N°033/2019

1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 059/2019, Processo n° 753/2019, Pregão Presencial n° 032/2019, 
que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa VCS COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP. 
Objeto: Faz-se necessária o aditivo de 25% em cima do valor total de R$ 445.520,00 (quatrocentos e quarenta e cinco 
mil quinhentos e vinte reais), passando a ser o valor de R$ 556.900,00 (sessenta e dois mil e quinhentos) cuja aquisição 
é de mais 02 (dois) totalizando 10 (dez) veículos 0 km, Passeio, tipo Sedan, ano/modelo mais recente, para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, nas equipes PSF – Programa Saúde da Família, sendo utilizados os recursos: 
Convênio (Proposta SESA - 0064/2018). Data de assinatura: 10 de Junho de 2019.

ADITIVO N°034/2019

1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 079/2018, Processo n° 1689/2018, Pregão Presencial nº 044/2018 
que entre si fazem o Município de Pancas - ES e empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Objeto: Faz – se necessária 
prorrogação de prazo de 12 meses a contar do dia 08 de Junho de 2019 até o dia 08 de Junho de 2020 o contrato de nº 
079/2018, cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de empresa especializada para cober-
tura de seguro total de veículo Ambulância SEMI-UTI, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde de Pancas, com assis-
tência técnica 24 h por dia, 07 (sete) dias por semana, em todo território nacional, por um período de 12 (doze) meses, 
de acordo com as cláusulas do presente edital). Data de assinatura: 10 de Junho de 2019.

ADITIVO N°035/2019

1º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 101/2018, Processo n° 1944/2018, que entre si fazem o Município de 
Pancas - ES e a Sra. IRIS TEDESCO PEREIRA. Objeto: Faz – se necessária prorrogação de prazo de 12 meses a contar do 
dia 21 de Junho de 2019 até o dia 21 de Junho de 2020 o contrato de nº 101/2018, cujo objeto é a Locação de um imóvel, 
com endereço, é visando à instalação do CONSELHO TUTELAR. Data de assinatura: 21 de Junho de 2019.

ADITIVO N°036/2019

2º Termo de Aditivo Contratual ao Contrato de nº 085/2018, Processo nº 246/2018 Concorrência Publica nº 002/2018, 
que entre si fazem o Município de Pancas - ES e a Empresa DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDEDORISMO EIRELI. 
Objeto: Prorroga-se até o dia 30 de Outubro de 2019, o contrato cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para serviços relativos ao desenvolvimento de obras de Reconstrução de duas Obras de Arte Especiais (Pontes) segundo 
Projetos Executivos, referente à Meta 02 reconstrução de uma ponte em concreto armado, medindo 4,80 m de largura por 
15m de comprimento sobre o Córrego São Bento e Meta 03 objetiva a reconstrução de outra Ponte de 4,80 m de largura 
por 20m de comprimento sobre o Rio Pancas no Assentamento Esperandio. Data de assinatura: 30 de Junho de 2019.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal
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Piúma

Prefeitura

ATA DE ADESÃO A ARP DA SERP - MEDICAMENTOS
Publicação Nº 210756

ATA DE ADESÃO Nº 090/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0456/2019, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0132/2019 - Processo nº 
84896574-SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa 
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.997.345/0001-46, sendo o valor 
aderido de R$ 1.113,80 (um mil, cento e treze reais e oitenta centavos).

PROCESSO Nº 11.861/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 091/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0976/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0470/2018 - Processo nº 
82548544- GEAF/SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Em-
presa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.997.345/0001-46, sendo o 
valor aderido de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais).

PROCESSO Nº 11.868/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 092/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0352/2019, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0658/2019 - Processo nº 
83701060-SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa 
BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA , inscrita no CNPJ nº 31.474.414/0001-86, sendo o valor aderido de R$ 
8.637,50 (oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

PROCESSO Nº 11.862/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 093/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0353/2019, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0658/2018 - Processo nº 
83701060-SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa 
COSTA CAMARGO COMERCIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , inscrita no CNPJ nº 36.325.157/0001-34, 
sendo o valor aderido de R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais).
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PROCESSO Nº 11.864/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 094/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0885/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0132/2019 - Processo nº 
81928181- GEAF/SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Em-
presa DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ nº 04.027.894/0001-64, 
sendo o valor aderido de R$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais).

PROCESSO Nº 11.882/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 095/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0995/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0467/2018 - Processo nº 
82586713- GEAF/SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Em-
presa HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.997.345/0001-46, sendo o 
valor aderido de R$ 980,28 (novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos).

PROCESSO Nº 11.883/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 096/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0267/2019, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0022/2019 - Processo nº 
83902899-SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa 
COMERCIAL VALFARMA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 02.600.770/0001-09, sendo o valor aderido de R$ 3.951,00 (três mil, 
novecentos e cinquenta e um reais).

PROCESSO Nº 11.866/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 097/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0925/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0409/2018 - Processo nº 
81927940-SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa 
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA , inscrita no CNPJ nº 11.044.066/0001-08, sendo o valor aderido de R$ 2.740,50 
(dois mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

PROCESSO Nº 11.867/2019
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Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 098/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0992/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0491/2018 - Processo nº 
82600058- GEAF/SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Em-
presa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.034.934/0001-60, sendo o valor aderido de 
R$ 373,10 (trezentos e setenta e três reais e dez centavos).

PROCESSO Nº 11.881/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 099/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0270/2019, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0022/2019 - Processo nº 
83902899- SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa 
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.034.934/0001-60, sendo o valor aderido de R$ 
322,86 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

PROCESSO Nº 11.876/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 100/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1127/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0291/2018 - Processo nº 
81538480 -SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa 
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.034.934/0001-60, sendo o valor aderido de R$ 
200,00 (duzentos reais).

PROCESSO Nº 11.875/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 101/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0993/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0467/2018 - Processo nº 
82586713- GEAF/SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Em-
presa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.782.733/0001-49, sendo o valor aderido 
de R$ 1.363,00 (um mil, trezentos e sessenta e três reais).

PROCESSO Nº 11.869/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019
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Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 102/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0991/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0491/2018 - Processo nº 
82600058- GEAF/SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Em-
presa DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.778.201/0001-26, sendo o valor aderido de R$ 27.474,00 (vinte e sete 
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais).

PROCESSO Nº 11.870/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 103/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1050/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0537/2018 - Processo nº 
82383049- SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa EX-
FARMA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 05.618.222/0001-96, sendo o valor aderido de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).

PROCESSO Nº 11.873/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 104/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1010/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0466/2018 - Processo nº 
82588996- GEAF, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empre-
sa ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.586.940/0001-68, inscrita no CNPJ nº 
11.034.934/0001-60, sendo o valor aderido de R$ 6.949,00 (seis mil, novecentos e quarenta e nove reais).

PROCESSO Nº 11.872/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde

ATA DE ADESÃO Nº 105/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1129/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0291/2018 - Processo nº 
81538480-SERP, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa 
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ nº 04.027.894/0001-64, sendo 
o valor aderido de R$ 1.737,00 (um mil, setecentos e trinta e sete reais).

PROCESSO Nº 11.874/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde
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ATA DE ADESÃO Nº 106/2019

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secretaria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sr. Fayer Fon-
seca Ferreira , no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1006/2018, do 
Fundo Estadual de Saúde- FES/ do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0466/2018 - Processo nº 
82588996-GEAF, cujo o objeto é Contratação de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa 
COSTA CAMARGO COMERCIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , inscrita no CNPJ nº 36.325.157/0001-34, 
sendo o valor aderido de R$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais).

PROCESSO Nº 11.885/2019

Piúma/ES, 04 de julho de 2019

Secretaria Municipal de Saúde
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Presidente Kennedy

Prefeitura

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATIVA
Publicação Nº 210711

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o que consta dos autos, RECONHEÇO a dívida contraída com a Sr.ª Alessandra Santos Romão, Brasileira, 
inscrito no CPF sob o nº 170.157.937-50, no valor de R$ 1.039,09 (Um mil trinta e nove reais e nove centavos), referente 
ao pagamento de aluguel do MÊS DE NOVEMBRO A FEVEREIRO, JUSTIFICADA POR ATRASO NO TRÂMITES PROCESSUAL 
NOS SETORES, de 22/11/2018 A 05/02/2019, de um imóvel localizado na localidade de Jaqueira, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta de 
dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64. 
Após realizar o devido pagamento, SOLICITO encaminhamento a Secretaria de Administração para análise e abertura de 
Processo Administrativo pertinente, na forma da lei, a fim de verificar-se responsabilidade que deu causa ao fato em tela.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 04 de Julho de 2019.

Rejane Fernandes das Neves

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto nº 0079/2019

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATIVA
Publicação Nº 210713

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o que consta dos autos, RECONHEÇO a dívida contraída com o Sr.º Durval dos Santos Faria, Brasileiro, 
inscrito no CPF sob o nº 086.075.207-09, no valor de R$ 1.919,41 (Um mil novecentos e dezenove reais e quarenta e um 
centavos), referente ao pagamento de aluguel do MÊS DE JANEIRO A JUNHO, JUSTIFICADA POR ATRASO NO TRÂMITES 
PROCESSUAL NOS SETORES, de 04/01/2019 A 23/06/2019, de um imóvel localizado na Comunidade de Areinha, s/nº, 
Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta de 
dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64. 
Após realizar o devido pagamento, SOLICITO encaminhamento a Secretaria de Administração para análise e abertura de 
Processo Administrativo pertinente, na forma da lei, a fim de verificar-se responsabilidade que deu causa ao fato em tela.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 04 de Julho de 2019.

Rejane Fernandes das Neves

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto nº 0079/2019

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATIVA
Publicação Nº 210710

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o que consta dos autos, RECONHEÇO a dívida contraída com a Sr.ª Deuzedir Silva Baiense, Brasileira, ins-
crito no CPF sob o nº 898.604.037-91, no valor de R$ 5.352,26 (Cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis 
centavos), referente ao pagamento de aluguel do MÊS DE DEZEMBRO A JUNHO, JUSTIFICADA POR ATRASO NO TRÂMITES 
PROCESSUAL NOS SETORES, de 12/12/2018 A 12/06/2019, de um imóvel localizado na Comunidade de Praia de Marobá, 
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s/nº, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta de 
dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64. 
Após realizar o devido pagamento, SOLICITO encaminhamento a Secretaria de Administração para análise e abertura de 
Processo Administrativo pertinente, na forma da lei, a fim de verificar-se responsabilidade que deu causa ao fato em tela.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 03 de Julho de 2019.

Rejane Fernandes das Neves

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto nº 0079/2019

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATIVA
Publicação Nº 210709

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o que consta dos autos, RECONHEÇO a dívida contraída com a Sr.ª Emarcine Silva de Souza, Brasileira, 
inscrito no CPF sob o nº 139.627.477-45, no valor de R$ 2.281,26 (Dois mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e seis 
centavos), referente ao pagamento de aluguel do MÊS DE DEZEMBRO A JUNHO, JUSTIFICADA POR ATRASO NO TRÂMITES 
PROCESSUAL NOS SETORES, de 02/12/2018 A 12/06/2019, de um imóvel localizado na Comunidade de Santana Feliz, s/
nº, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta de 
dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64. 
Após realizar o devido pagamento, SOLICITO encaminhamento a Secretaria de Administração para análise e abertura de 
Processo Administrativo pertinente, na forma da lei, a fim de verificar-se responsabilidade que deu causa ao fato em tela.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 03 de Julho de 2019.

Rejane Fernandes das Neves

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto nº 0079/2019

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATIVA
Publicação Nº 210712

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o que consta dos autos, RECONHEÇO a dívida contraída com o Sr.º José Mauricio dos Santos Ferreira, Bra-
sileiro, inscrito no CPF sob o nº 015.218.067-21, no valor de R$ 3.995,56 (Três mil novecentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel do MÊS DE JANEIRO A JUNHO, JUSTIFICADA POR ATRASO 
NO TRÂMITES PROCESSUAL NOS SETORES, de 04/01/2019 A 22/06/2019, de um imóvel localizado na Rua José Costalon-
ga, nº 288, 1º andar, centro, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta de 
dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64. 
Após realizar o devido pagamento, SOLICITO encaminhamento a Secretaria de Administração para análise e abertura de 
Processo Administrativo pertinente, na forma da lei, a fim de verificar-se responsabilidade que deu causa ao fato em tela.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 04 de Julho de 2019.

Rejane Fernandes das Neves

Secretária Municipal de Assistência Social

Decreto nº 0079/2019
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Rio Bananal

Prefeitura

45° EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
Publicação Nº 210627

Estado do Espírito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

45° EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

Considerando a homologação do resultado final do Concurso Público referente ao Edital 001/2015, por meio do Decreto 
1576/2016 de 04 de Outubro de 2016 e a necessidade de profissionais permanentes para manutenção do atendimento ao 
público em alguns setores da Prefeitura Municipal, o Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Rio Bananal, 
Estado do Espírito Santo, não uso de suas atribuições conferidas pela Lei 241/1990 e Lei Complementar 001/2011, CON-
VOCA os candidatos aprovados no Concurso Público – Edital 001/2015 – no cargo relacionado no Anexo I, para que no 
prazo improrrogável estabelecido neste edital, apresentem os documentos mencionados no item 15.1 do Edital 001/2015 
(Concurso Público), constantes no anexo III, mediante cópia em uma via, os quais deverão ser entregues no Prédio da 
Prefeitura Municipal, Avenida 14 de setembro, 887 – Centro – Rio Bananal, na DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no 
período de 04/07/2019 à 03/08/2019 das 13h30m às 17h30m.

Rio Bananal - ES, 03 de julho de 2019.

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração

ANEXO I – RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

PROFESSOR I

Classificação Inscrição Nome do Candidato

68º 02023 VERÔNICA MOREIRA CARDOSO KERKOVSKY

69º 04243 LUCINEIA VENTURIM DOS SANTOS

70º 03820 CAROLINE BERTOLDI MELO

71º 00489 JAQUELINE DE VARGAS FORTES DE ALMEIDA

72º 00752 VANDERLANE ELIZIARIO

73º 01599 SOLANGE GOMES DE SANT'ANA

74º 01363 REGIANE CAETANO ALVES

75º 00216 GERLANE RODRIGUES DOS SNTOS

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA

Classificação Inscrição Nome do Candidato

8º 01333 BRUNA BONINSENHA FOREQUE

PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA

Classificação Inscrição Nome do Candidato
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4º 04451 HUGO PEREIRA RIZZO

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração

ANEXO II - RELAÇÃO DE VAGAS POR CARGO, LOCAL E MOTIVO.

CARGO VAGAS LOCAL E MOTIVO

PROFESSOR I 08

Motivo: Aposentadoria
1) Edilene Maria Zanardo Uliana
2) Inês Pagotto Elias de Menezes

3) Maria Aparecida de Almeida Rodrigues
4) Maria Aparecida Moro

5) Maria Luiza Casagrande
6) Joelma Paier Cypriano
7) Inês Garcia dos Santos
8) Maria Penha de Paula

PROFESSOR II EDUCAÇÃO FÍSICA 01
Motivo: O candidato convocado, Edital 36º, Emanuel de Assis Pican-

co não compareceu.

PROFESSOR II
LINGUA PORTUGUESA

01
Motivo: O candidato convocado, Edital 36º, Rogerio de Melo dos 

Anjos não compareceu.

Observação: Os convocados serão lotados provisoriamente na Secretaria de Educação e localizados nas vagas transitórias até o pro-
cesso de remoção, em conformidade com o Plano de Carreia do Magistério Lei 009/2011.

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração

ANEXO III - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA POSSE

a) CPF;

b) Título de Eleitor;

c) Carteira de Identidade RG;

d) Certidão de Nascimento ou Casamento;

e) Certidão de Nascimento dos Filhos;

f) Certificado de Escolaridade, Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso;

g) Histórico Escolar;

h) Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria);

i) Certificado Militar (se homem);

j) (2) Declaração de Não Cumulatividade de Cargos e Remuneração nos serviços públicos Federal, Estadual

e Municipal, Exceto os Previstos em Lei;

k) 01 Foto 3X4;

l) Declaração de Bens;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

m) Título de eleitor e Comprovante de votação da última eleição;

n) Comprovante de Residência;

o) Certidão de Regularidade Junto ao Conselho de Classe;

p) Atestado Médico de Aptidão Física e Mental para o exercício das atribuições do cargo;

q) Certidão Negativa dos Cartórios Criminais, Cível e de Protesto;

r) Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo;
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s) Carteira de trabalho nº e Série;

t) Cartão de inscrição no PIS ou PASEP;

u) (2) Declaração de que não está em licença para tratamento de saúde, licença prêmio ou outros tipos de

licença, com ou sem ônus para os cofres Federal, Estadual ou Municipal.

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração

Prefeitura de Rio Bananal/ES

46° EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015
Publicação Nº 210628

Estado do Espírito Santo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

46° EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

Considerando a homologação do resultado final do Concurso Público referente ao Edital 001/2015, por meio do Decreto 
1576/2016 de 04 de Outubro de 2016 e a necessidade de profissionais permanentes para manutenção do atendimento ao 
público em alguns setores da Prefeitura Municipal, o Secretário Municipal de Administração da Prefeitura de Rio Bananal, 
Estado do Espírito Santo, não uso de suas atribuições conferidas pela Lei 241/1990 e Lei Complementar 001/2011, CON-
VOCA os candidatos aprovados no Concurso Público – Edital 001/2015 – no cargo relacionado no Anexo I, para que no 
prazo improrrogável estabelecido neste edital, apresentem os documentos mencionados no item 15.1 do Edital 001/2015 
(Concurso Público), constantes no anexo III, mediante cópia em uma via, os quais deverão ser entregues no Prédio da 
Prefeitura Municipal, Avenida 14 de setembro, 887 – Centro – Rio Bananal, na DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no 
período de 04/07/2019 à 03/08/2019 das 13h30m às 17h30m.

Rio Bananal - ES, 04 de julho de 2019.

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração

ANEXO I – RELAÇÃO DOS CONVOCADOS

ENGENHEIRO CIVIL

Classificação Inscrição Nome do Candidato

2º 04912 CESAR AUGUSTO TERCIO ZAMPERLINI

ELETRICISTA

Classificação Inscrição Nome do Candidato

2º 03875 ERICK DEZAN GIURIATTO

ANEXO II - RELAÇÃO DE VAGAS POR CARGO, LOCAL E MOTIVO.

CARGO VAGAS LOCAL E MOTIVO

ENGENHEIRO CIVIL
01

30 horas

Local: Secretaria de Obras e convênios

Motivo: Aumento de Demanda
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ELETRICISTA
01

40 horas

Local: Secretaria de Educação

Motivo: Substituição do funcionário efetivo Elvécio de 
Araújo Mouro, em razão de sua exoneração.

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração

ANEXO III - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA POSSE

a) CPF;

b) Título de Eleitor;

c) Carteira de Identidade RG;

d) Certidão de Nascimento ou Casamento;

e) Certidão de Nascimento dos Filhos;

f) Certificado de Escolaridade, Diploma ou Declaração de Conclusão de Curso;

g) Histórico Escolar;

h) Registro Profissional (Carteira do Conselho de Classe ou Órgão da Categoria);

i) Certificado Militar (se homem);

j) (2) Declaração de Não Cumulatividade de Cargos e Remuneração nos serviços públicos Federal, Estadual

e Municipal, Exceto os Previstos em Lei;

k) 01 Foto 3X4;

l) Declaração de Bens;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DE ESPIRITO SANTO

m) Título de eleitor e Comprovante de votação da última eleição;

n) Comprovante de Residência;

o) Certidão de Regularidade Junto ao Conselho de Classe;

p) Atestado Médico de Aptidão Física e Mental para o exercício das atribuições do cargo;

q) Certidão Negativa dos Cartórios Criminais, Cível e de Protesto;

r) Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo;

s) Carteira de trabalho nº e Série;

t) Cartão de inscrição no PIS ou PASEP;

u) (2) Declaração de que não está em licença para tratamento de saúde, licença prêmio ou outros tipos de

licença, com ou sem ônus para os cofres Federal, Estadual ou Municipal.

JOSEMAR LUIZ BARONE

Secretário de Administração

Prefeitura de Rio Bananal/ES

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
Publicação Nº 210779

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Rio Bananal através da Comissão Permanente de Licitação torna público que realizará a seguinte licitação 
a ser julgada na Sala da CPL, na Av. 14 de Setembro, 887, Centro, Rio Bananal/ES:

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019
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Objeto: Obras de Ampliação e Melhoria da Quadra Poliesportiva da Comunidade de São Paulo. Data da Abertura: 
22/07/2019. Hora: às 13:30h.

Informações poderão ser obtidas pelo e-mail editais@riobananal.es.gov.br ou no site www.riobananal.es.gov.br

Lorrayne Silva Lirio Valle

Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO 057/2019 - FMS
Publicação Nº 210696

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL

EXTRATO DE CONTRATO

057/2019

Processo: 3366/2019 Contratante: Município de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de Saúde. Contratado: CON-
SÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE/ES. Objeto: Prestação de serviços médicos, em nível am-
bulatorial e hospitalar, a serem executados no Hospital Municipal. Valor do Contrato: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil 
reais). Data da assinatura: 01.07.2019. Vigência: 31.12.2019.

Rio Bananal-ES, 04 de julho de 2019.

FELISMINO ARDIZZON

Prefeito Municipal

EXTRATOS DE CONTRATOS JUNHO (046 À 069) E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (004 À 007-2019) 
- PMRB

Publicação Nº 210629

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

DATA DE ASSINATURA: 03/06/2019

O município de Rio Bananal – ES, através do Prefeito Municipal, torna público ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS N° 004/2019 
objetivando a Contratação de Serviços de Sonorização, que serão destinados para a cobertura de eventos esportivos, de 
lazer ou culturais promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei n° 8.666/93, consoante ao “anexo I – Planilha de quantidade e descrição 
detalhada do objeto e ao edital de Pregão Presencial n° 034/2019 – SRP. Foram classificadas as seguintes empresas:

Regis Francisco Capelini Me – Vencedora com valor total estimado em R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) 
e JM Somorização e Eventos Ltda – Vencedora com valor total estimado em R$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta 
reais).

A Relação de itens das empresas vencedoras consta na Ata de Registro de Preços 004/2019.

O acesso à mesma poderá ser feito no site www.riobananal.es.gov.br

PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

DATA DE ASSINATURA: 03/06/2019

O município de Rio Bananal – ES, através do Prefeito Municipal, torna público ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS N° 005/2019 
objetivando a Aquisição de Materiais Elétricos, o material será destinado para manutenção do Sistema de Iluminação 
Pública de Ruas e Avenidas do Município, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei n° 8.666/93, consoante ao “anexo 
I – Planilha de quantidade e descrição detalhada do objeto e ao edital de Pregão Presencial n° 026/2019 – SRP. Foram 
classificadas as seguintes empresas:

R.A. Coutinho Eireli Epp – Vencedora com valor total estimado em R$ 2.130,00 (dois mil e cento e trinta reais), Argus 
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Atacadista Ltda – Vencedora com valor total estimado em R$ R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), Eletromundi Comér-
cio e Distribuidora de Materiais Elétricos Eireli Epp – Vencedora com valor total estimado em R$ 97.203,50 (noventa e sete 
mil duzentos e três reais e cinquenta centavos), Morozini Equipamentos e Distribuição Ltda – Vencedora com valor total 
estimado em R$ 1.516,00 (um mil quinhentos e dezesseis reais) e P E Comércio de Iluminação Ltda Me – Vencedora com 
valor total estimado em R$ 53.370,00 (cinquenta e três mil trezentos e setenta reais).

A Relação de itens das empresas vencedoras consta na Ata de Registro de Preços 005/2019.

O acesso à mesma poderá ser feito no site www.riobananal.es.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 056/2019

Processo: Pregão Presencial 035/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES. Contratado: Geraldo A. das Chagas 
Me. Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a atender a necessidade das secretarias deste Mu-
nicípio. Valor do Contrato: R$ 2.783,30 (Dois mil setecentos e oitenta e três reais e trinta centavos). Data da assinatura: 
06/06/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 057/2019

Processo: Pregão Presencial 035/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES. Contratado: A&C Comercial Ltda Epp. 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a atender a necessidade das secretarias deste Município. 
Valor do Contrato: R$ 3.200,51 (Três mil e duzentos reais e cinquenta e um centavos). Data da assinatura: 06/06/2019. 
Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 058/2019

Processo: Pregão Presencial 035/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: Poli Comercial Eireli Epp. 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a atender a necessidade das secretarias deste Município. 
Valor do Contrato: R$ 3.530,70 (Três mil quinhentos e trinta reais e setenta centavos). Data da assinatura: 06/06/2019. 
Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 059/2019

Processo: Pregão Presencial 035/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: Da Vila Comércio Ltda Me. 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a atender a necessidade das secretarias deste Município. 
Valor do Contrato: R$ 459,57 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Data da assinatura: 
06/06/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 060/2019

Processo: Pregão Presencial 035/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: CDA Comercial e Distri-
buidora Armini Ltda Me. Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a atender a necessidade das 
secretarias deste Município. Valor do Contrato: R$ 4.822,77 (Quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e sete 
centavos). Data da assinatura: 06/06/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 061/2019

Processo: Pregão Presencial 035/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: JB Comércio e Serviços 
Eireli Epp. Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a atender a necessidade das secretarias deste 
Município. Valor do Contrato: R$ 4.074,20 (Quatro mil e setenta e quatro reais e vinte centavos). Data da assinatura: 
06/06/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 062/2019

Processo: Pregão Presencial 035/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: Aleziana Tozi Pinto Me. 
Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a atender a necessidade das secretarias deste Município. 
Valor do Contrato: R$ 5.270,59 (Cinco mil duzentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos). Data da assinatura: 
06/06/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 063/2019
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Processo: Pregão Presencial 035/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: Tatiane dos Santos Tibúr-
cio Me. Objeto: Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza destinados a atender a necessidade das secretarias deste 
Município. Valor do Contrato: R$ 5.067,80 (Cinco mil e sessenta e sete reais e oitenta centavos). Data da assinatura: 
06/06/2019. Vigência: 30/11/2019.

PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

DATA DE ASSINATURA: 12/06/2019

O município de Rio Bananal – ES, através do Prefeito Municipal, torna público ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS N° 006/2019 
objetivando a Contratação de serviços gráficos para produção de capas de processo no formato F. 04 em papel cartão em 
diversas cores, de acordo com cada Secretaria Municipal, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei n° 8.666/93, consoante 
ao “anexo I – Planilha de quantidade e descrição detalhada do objeto e ao edital de Pregão Presencial n° 037/2019 – SRP. 
Foi classificada a seguinte empresa:

Roselky Gráfica Ind. e Com. Ltda – Vencedora com valor total estimado em R$ 18.162,00 (dezoito mil cento e sessenta e 
dois reais).

A Relação de itens de cada empresa vencedora consta na Ata de Registro de Preços 006/2019. O acesso à mesma poderá 
ser feito no site www.riobananal.es.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 064/2019

Processo: Pregão Presencial 038/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: J.A Pinheiro Grafica Eirelli 
Me. Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de Material Gráfico destinado a atender a necessidade 
de diversas secretarias deste Município. Valor do Contrato: R$ 6.364,50 (Seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e 
cinquenta centavos). Data da assinatura: 12/06/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 065/2019

Processo: Pregão Presencial 038/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: Gráfica Rio Ltda Me. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada para confecção de Material Gráfico destinado a atender a necessidade de 
diversas secretarias deste Município. Valor do Contrato: R$ 715,20 (Setecentos e quinze reais e vinte centavos). Data da 
assinatura: 12/06/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 066/2019

Processo: Pregão Presencial 038/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: Gráfica Triângulo Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para confecção de Material Gráfico destinado a atender a necessidade de 
diversas secretarias deste Município. Valor do Contrato: R$ 2.570,00 (Dois mil quinhentos e setenta reais). Data da assi-
natura: 12/06/2019. Vigência: 30/11/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 067/2019

Processo: 2836/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: E S Eventos e Produções Artísticas Eireli. 
Objeto: Contratação de Show Musical de Nível Nacional para apresentação na 40ª Festa de Emancipação Política e Admi-
nistrativa do Município de Rio Bananal com a dupla Rick & Renner. Valor do Contrato: 80.000,00 (oitenta mil reais). Data 
da assinatura: 14/06/2019. Vigência: 31/10/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 068/2019

Processo: Pregão Presencial 033/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES Contratado: Pietrângelo Rosalém. Obje-
to: Contratação de pessoa física ou jurídica, devidamente credenciada pela Junta Comercial, na prestação de serviços de 
estruturação, preparação, organização e condução de leilões públicos, presenciais ou eletrônicos, visando à alienação de 
bens móveis inservíveis ao Município de Rio Bananal/ES. Data da assinatura: 14/06/2019. Vigência: 31/12/2019.

PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2019

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

DATA DE ASSINATURA: 18/06/2019
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O município de Rio Bananal – ES, através do Prefeito Municipal, torna público ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS N° 007/2019 
objetivando a Aquisição de Materiais de Papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração 
e órgãos vinculados à mesma, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei n° 8.666/93, consoante ao “anexo I – Planilha de 
quantidade e descrição detalhada do objeto e ao edital de Pregão Presencial n° 040/2019 – SRP. Foram classificadas as 
seguintes empresas:

Linhares Informática e Suprimentos Ltda Me – Vencedora com valor total estimado em R$ R$ 565,00 (quinhentos e ses-
senta e cinco reais), Comodoro Comercial e Nutrição Ltda Me – Vencedora com valor total estimado em R$ R$ 15.600,00 
(quinze mil e seiscentos reais), Global Papéis e Suprimentos Ltda – Vencedora com valor total estimado em R$ 2.736,08 
(dois mil setecentos e trinta e seis reais e oito centavos) e N. Nunes Comércio Distribuidor Ltda Epp – Vencedora com valor 
total estimado em R$ 442,89 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos).

A Relação de itens de cada empresa vencedora consta na Ata de Registro de Preços 007/2019. O acesso à mesma poderá 
ser feito no site www.riobananal.es.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 069/2019

Processo: 1764/2019 - Adesão Ata de Registro de Preços 007/2019 do Pregão Presencial 009/2019. Contratante: Municí-
pio de Rio Bananal/ES Contratado: PROJETA - Consultoria e Serviços Ltda. Objeto: Contratação de empresa do ramo para 
prestação de serviços de engenharia consultiva para o desenvolvimento de projetos ‘AS BUILT’, Executivos de Arquitetura e 
complementares para obras de engenharia e apoio a fiscalização. Valor do Contrato: R$ 446.810,47 (Quatrocentos e qua-
renta e seis mil oitocentos e dez reais e quarenta e sete centavos). Data da assinatura: 26/06/2019 Vigência: 31/12/2019.

Rio Bananal-ES, 04 de Julho de 2019.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal

EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E RESCISÃO JUNHO 2019 - FMS
Publicação Nº 210644

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 055/2019

Processo: 3182/2019- Adesão Ata de Registro de Preços 032/2018 do Pregão Presencial 063/2018. Contratante: Município 
de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de Saúde. Contratado: Link Card Administradora de Benefícios Eireli. Ob-
jeto: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços terceirizados de caráter continuado de gerenciamento 
e administração de despesas de manutenção de veículos leves, pesados e máquinas (preventiva, corretiva e preditiva), 
mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de es-
tabelecimentos credenciadas, visando o fornecimento de combustíveis recomendados pelos fabricantes de acordo com as 
características de cada veículo, o fornecimento de peças, componentes, acessórios de reposição genuínos, entre outros 
materiais (pneus, óleo de motor, lubrificantes etc.), inclusive, transporte suspenso por guincho e socorro mecânico, pro-
dutos, serviços mecânicos de toda ordem, borracharia, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, 
balanceamento, em rede de oficinas e centro automotivos credenciados. Valor do Contrato: R$ 360.745,82 (trezentos e 
sessenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Data da assinatura: 10.06.2019. Vigência: 
10.12.2019.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 002/2019

Fica aditado o valor do objeto previsto na Cláusula Segunda do Contrato n.º 002/2019 firmado entre a Prefeitura Munici-
pal de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de Saúde e a empresa CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE 
– CIM POLINORTE/ES, ficando assim acrescido em R$ 23.616,00. (vinte e três mil, seiscentos e dezesseis reais) ao valor 
total contratado. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato em referência. Data da assinatura do aditivo: 
13/06/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 056/2019

Processo: Pregão Presencial 039/2019. Contratante: Município de Rio Bananal/ES através do Fundo Municipal de Saúde. 
Contratado: Sant’ana & Nascimento Ltda Me. Objeto: Fornecimento de Medicamentos com desconto sobre a tabela ABC-
-Farma. Valor do Contrato: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Data da assinatura: 18.06.2019. Vigência: 31.12.2019.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO 060/2018
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Fica aditado o valor do objeto previsto na Cláusula Segunda do Contrato n.º 060/2018 firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Rio Bananal e a empresa Pianna e Bernabé Comercio de Gases Ltda Me, ficando assim acrescido em R$ 3.450,00. (três 
mil, quatrocentos e cinquenta reais) ao valor total contratado. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato 
em referência. Data da assinatura do aditivo: 18/06/2019.

RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019

A Prefeitura Municipal de Rio Bananal/ES torna pública a RESCISÃO referente o Contrato 002/2019 em epigrafe firmado 
entre o Município de Rio Bananal/ES e a Empresa CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE/ES, 
sem que caiba a nenhuma das partes compensação financeira. Data da rescisão: 30/06/2019.

Rio Bananal-ES, 04 de julho de 2019.

FELISMINO ARDIZZON

Prefeito Municipal
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

DECRETO N° 766/2019
Publicação Nº 210700

DECRETO Nº 766/2019

INSTAURA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DESIGNA COMISSÃO - PROCESSO 6077/2019.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o Termo de Notificação 01564/2018-1 – Processo 01671/2016-1, do Tribunal de Contas do Estado do Es-
pírito Santo, protocolizado em 21/05/2019 sob o nº 6077/2019, contendo ACÓRDÃO 1.1 Determinando a instauração de 
Tomada de Contas Especial, acerca da construção do Portal de Turismo com posto de informação turística;

- considerando o parecer do Controlador Geral do Município e do Secretário Jurídico;

- considerando a ratificação do Chefe do Poder Executivo de instauração de Tomada de Contas Especial e apresentação de 
nomes para compor a Comissão para analisar os fatos acerca do assunto constante no processo 6077/2019;

- considerando os termos da Normativa SCI nº 007/2013, Versão. 03.00, que dispõe sobre “Instauração de Tomada de 
Contas Especiais” do SCI – Sistema de Controle Interno de Santa Maria de Jetibá, aprovada pelo Decreto 1177/2018;

- considerando finalmente o disposto nos Arts. 71 e 72, VI e XL da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica instaurada a TOMADA DE CONTAS ESPECIAL e DESIGNA COMISSÃO composta pelos servidores municipais 
BRUNO AUGUSTO VIEIRA PAGEL - Matrícula: 52.836 (Presidente), ANDREIA BRIDI - Matrícula: 52.921 (Secretária), e 
LUIZ ANTÔNIO MULLER - Matrícula: 50.046 (Membro), com a finalidade de analisar os fatos apresentados no Termo de 
Notificação 01564/2018-1 – Processo 01671/2016-1, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, protocolizado 
em 21/05/2019 sob o nº 6077/2019, contendo ACÓRDÃO 1.1 determinando a instauração de Tomada de Contas Especial, 
acerca da construção do Portal de Turismo com posto de informação turística.

Parágrafo Único. O prazo para a conclusão dos trabalhos, será de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação deste 
decreto.

Art. 2º. Os membros da Comissão, conforme §§ 3º e 4º do Art. 4º da Lei 2126/2018, farão jus a uma gratificação no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao cargo de Presidente e R$ 500,00 (quinhentos reais) para os cargos de Secretário e 
Membro, que serão pagos mensalmente desde o ato da instauração da Comissão até o Relatório Final, observado o prazo 
estabelecido na IN nº 32/2014 do TC do ES e suas alterações, ou seja, prazo de até 90 dias para enviar ao TCE-ES.

Art. 3º. A Comissão seguirá a Instrução Normativa TC nº 32/2014 de 04/11/2014 e dispositivos legais que trata da To-
mada de Contas Especial, bem como a os termos da Normativa SCI nº 007/2013, Versão. 03.00, que dispõe sobre “Ins-
tauração de Tomada de Contas Especiais” do SCI – Sistema de Controle Interno de Santa Maria de Jetibá, aprovada pelo 
Decreto 1177/2018.

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

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

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

Santa Maria de Jetibá-ES, 04 de Julho de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 354

Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO Nº 213/2019 - NOMEIA O CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Publicação Nº 210640

DECRETO Nº 213/2019

NOMEIA O CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 
nos Artigos 2º e 4º da Lei Municipal nº 1.699, de 06 de julho de 2006;

DECRETA:

Art. 1.º Ficam nomeados para compor o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento de aplicação dos Recursos do Fundo 
para Redução das Desigualdades Regionais, pelo período de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos a critério do Poder 
Executivo, os seguintes membros:

I – Representantes da Sociedade Civil Organizada:

a) Adriana Rúbia Rassele Bazon – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Teresa;

b) Ireneu Antonio Siegler – Associação de Moradores e Amigos do Centro de Santa Teresa.

II – Representantes do Poder Executivo Municipal:

a) Samira Valadares Sperandio;

b) Maria Aparecida Buzzato Silva;

c) Marcela Lima Saccani.

III – Representante da Subseção da OAB:

a) Thiago de Souza Brasil.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 03 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 214/2019 - CRIA E NOMEIA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE LEVAN-
TAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRESCRITOS

Publicação Nº 210643

DECRETO N° 214/2019

CRIA E NOMEIA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRESCRI-
TOS NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no Processo nº 8.969/2018, protocolado pela Secretaria Municipal da Fazenda;

DECRETA:
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Art. 1.º Fica criada a Comissão Municipal para a realização de levantamento de créditos tributários prescritos no Município 
de Santa Teresa, e será integrada pelos Servidores Municipais:

a) Presidente: Maria Aparecida Buzzato Silva;

b) 1º Membro: Adelaide Comper;

c) 2º Membro: Alexandre de Assis Rosa;

d) 3º Membro: Rosângela Schmidt de Oliveira.

Art. 2.° A referida Comissão terá como atribuições o levantamento dos créditos tributários prescritos, destacando, dentro 
do possível, as razões da não cobrança eficiente em tempo oportuno, e a baixa no sistema tributário, mediante processo 
administrativo.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 03 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 215/2019 - DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRA URBANA
Publicação Nº 210708

DECRETO Nº 215/2019

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRA URBANA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 12.990/2014 e nº 7.745/2016, protocolados pelo Sr. Ronald Keller Ra-
canelli;

DECRETA:

Art. 1.º Fica declarada de utilidade pública a área de terra a ser doada ao Município de Santa Teresa, sem ônus para o mes-
mo, uma área de terra, medindo 3.709,37 m² (Três mil, setecentos e nove metros e trinta e sete centímetros quadrados), 
sem benfeitorias, pertencente a uma área de terra urbana medindo 27.130,63 m² (Vinte e sete mil, cento e trinta metros 
e sessenta e três centímetros quadrados), de propriedade do SR. RONALD KELLER RACANELLI, CI/ES nº 980.419 e CPF 
nº 024.675.487-75 e sua mulher MARIA GORETE SCHNEIDER, CI/ES nº 1.067.845 e CPF nº 840.953.777-04, brasileiros, 
comerciantes, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, situada a Rodovia Armando Martinelli, Distrito de Santo 
Antônio do Canaã, Município de Santa Teresa/ES, confrontando-se por todos os lados com Ronald Keller Racanelli e quem 
mais de direito, registrada no Cartório do Primeiro Ofício desta Comarca, sob nº 9.753, no livro nº 2.

Art. 2.º A área oriunda de doação constante no artigo 1º deste Decreto é para fins de espaço comunitário.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 04 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA/CGAB Nº 154/2019 - DESIGNA FISCAIS DE CONTRATOS
Publicação Nº 210639

PORTARIA/CGAB Nº 154/2019

DESIGNA SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 1.230/2019 e apensos, protocolado pelo Setor de Tecnologia da Infor-
mação;

RESOLVE:

Art. 1.º Ficam designados os Servidores abaixo relacionados para atuarem como fiscais dos Contratos firmados pela Mu-
nicipalidade para a aquisição de equipamentos permanentes, materiais e equipamentos de informática, para suprir as 
necessidades desta Municipalidade:

a) SMAR: Rafael Schneider – Gerente Municipal e Luciano Pratti – Assessor Municipal;

b) SMAS: Vitor Rossatti – Assessor Municipal;

c) SMFA: Cilézia Andreatta Schwartz – Secretária Municipal;

d) SMAD: Evando Rodrigues de Oliveira – Técnico Agrícola;

e) SMPE: Júlia Reisen – Gerente Municipal;

f) PJUR: João Vinícius Tonini Custódio – Procurador Jurídico Municipal;

g) CGAB: Edson Moreira Batista – Coordenador Geral da Defesa Civil.

Art. 2.º Os Servidores responsáveis pelas fiscalizações deverão informar à Administração sobre eventuais vícios, irregu-
laridades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pela empresa contratada, propor as soluções e 
as sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a Portaria/CGAB/nº 109/2019 e as disposições 
em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 03 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 156/2019 - DESIGNA FISCAL DE CONTRATOS
Publicação Nº 210707

PORTARIA/CGAB Nº 156/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATO DE RATEIO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa–ES, e

Considerando a solicitação contida no Processo nº 1.717/2019, protocolado pela Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Econômico;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Aroldo Guss Tononi – Gerente de Agroindústria e Desenvolvimento Econômico, para 
atuar como fiscal do Contrato de Rateio para a prestação do serviço de Inspeção Municipal (SIM), através do Consórcio 
Público Intermunicipal para Fortalecimento da Produção e Comercialização de Produtos Hortigranjeiros – COINTER, em 
substituição a Servidora Rubia Carla Buzzato, nomeada através da Portaria/CGAB nº058/2019.
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Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades 
ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pela empresa contratada, propor as soluções e as sanções 
que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 04 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº155/2019
Publicação Nº 210623

PORTARIA/CGAB Nº 155/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em especial o 
Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa-ES, e

Considerando a solicitação contida no processo nº8943/2019, da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Hu-
manos;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Kenedy Corteletti para atuar como fiscal nos contratos firmados pela Municipalidade 
na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação em jornal de circulação estadual, para 
veiculação de Atos Administrativos e matérias de interesse da Administração Pública.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades 
ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pela empresa contratada, propor as soluções e as sanções 
que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 04 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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São Domingos do Norte

Prefeitura

ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2019
Publicação Nº 210618

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2019. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. 
CONTRATADA: Construtora DGF Eireli Epp. OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo quantitativo 
de 31,99% no valor inicial do contrato, com base no art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93. VALOR: Fica acrescido ao valor inicial 
do contrato R$ 19.397,50 (dezenove mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) correspondendo á um 
índice de 31,99%. AUTORIZAÇÃO: Tomada de Preço nº 12/2018, São Dom. do Norte/ES, 28 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2019
Publicação Nº 210619

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 12/2019. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. 
CONTRATADA: Construtora DGF Eireli Epp. OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o decréscimo de 13,68% 
no valor inicial do contrato, com base no art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93. VALOR: Fica decrescido ao valor inicial do contra-
to R$ 8.294,65 (oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) correspondendo á um índice de 
13,68%, passando-se o contrato a vigorar com o valor de R$ 71.731,83 (setenta e um mil setecentos e trinta e um reais 
e oitenta e três centavos). AUTORIZAÇÃO: Tomada de Preço nº 12/2018, São Dom. do Norte/ES, 28 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2017
Publicação Nº 210617

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 56/2017. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. 
CONTRATADO: JC SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como objeto a prorroga-
ção do contrato nº 56/2017 até o final do presente exercicio, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.VIGÊNCIA: Fica 
prorrogado o presente contrato a partir de 29/06/2019 até 31/12/2019. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha 422. AUTO-
RIZAÇÃO: processo protocolado sob o n° 2464/2019, São Dom. do Norte/ES, 28 de junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 01/2019
Publicação Nº 210831

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 01/2019. CONCEDENTE: Município de São Domingos 
do Norte. CONCESSIONÁRIO: Carlos Roberto Dias. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo 
do termo de concessão de uso n° 01/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprovação do 
Projeto de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. AUTO-
RIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal
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ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 02/2019
Publicação Nº 210832

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 02/2019. CONCEDENTE: Município de São Domingos 
do Norte. CONCESSIONÁRIO: Manoel Jeremias Domingos. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação de 
prazo do termo de concessão de uso n° 02/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprovação 
do Projeto de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. AU-
TORIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 03/2019
Publicação Nº 210833

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 03/2019. CONCEDENTE: Município de São Domin-
gos do Norte. CONCESSIONÁRIO: Renato Ott. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo do 
termo de concessão de uso n° 03/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprovação do Projeto 
de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. AUTORIZAÇÃO: 
Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 04/2019
Publicação Nº 210834

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 04/2019. CONCEDENTE: Município de São Domingos 
do Norte. CONCESSIONÁRIO: Venerindo Ferreira dos Santos. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação 
de prazo do termo de concessão de uso n° 04/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprova-
ção do Projeto de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. 
AUTORIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 05/2019
Publicação Nº 210835

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 05/2019. CONCEDENTE: Município de São Domin-
gos do Norte. CONCESSIONÁRIO: Ivony dos Santos Dias. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação de 
prazo do termo de concessão de uso n° 05/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprovação 
do Projeto de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. AU-
TORIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal
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ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 06/2019
Publicação Nº 210838

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 06/2019. CONCEDENTE: Município de São Domingos 
do Norte. CONCESSIONÁRIO: Lucinéia Aparecida da Silva. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação de 
prazo do termo de concessão de uso n° 06/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprovação 
do Projeto de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. AU-
TORIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 07/2019
Publicação Nº 210840

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 07/2019. CONCEDENTE: Município de São Domin-
gos do Norte. CONCESSIONÁRIO: Marli Dondoni. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo do 
termo de concessão de uso n° 07/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprovação do Projeto 
de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. AUTORIZAÇÃO: 
Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 08/2019
Publicação Nº 210841

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 08/2019. CONCEDENTE: Município de São Domin-
gos do Norte. CONCESSIONÁRIO: Silvia Teixeira da Rosa. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação de 
prazo do termo de concessão de uso n° 08/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprovação 
do Projeto de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. AU-
TORIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 09/2019
Publicação Nº 210842

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 09/2019. CONCEDENTE: Município de São Domin-
gos do Norte. CONCESSIONÁRIO: Maria Ferreira da Silva. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação de 
prazo do termo de concessão de uso n° 09/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprovação 
do Projeto de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. AU-
TORIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal
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ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO Nº 10/2019
Publicação Nº 210843

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 10/2019. CONCEDENTE: Município de São Domingos 
do Norte. CONCESSIONÁRIO: Lindaura Dias dos Santos. OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação de 
prazo do termo de concessão de uso n° 10/2019, por mais 06 (seis) meses, em CARÁTER PROVISÓRIO até a aprovação 
do Projeto de Lei. VIGÊNCIA: Fica prorrogado a vigência do presente termo a partir de 07/07/2019 até 31/12/2019. AU-
TORIZAÇÃO: Processo protocolado sob o nº 2781/2019, São Dom. do Norte/ES, 18 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

CONTRATO Nº 23/2019 - FMS
Publicação Nº 210616

RESUMO DO CONTRATO 23/2019. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saude. CONTRATADA: Tatiane dos Santos Tiburcio 
Me. OBJETO: Aquisição de uniformes para atender às necessidades dos profissionais lotados nos diversos setores da Se-
cretaria Municipal de saúde, tudo conforme descritivo no anexo I do edital. Considerando que estes profissionais realizam 
diariamente visitas domiciliares, e se faz necessários que os mesmos estejam uniformizados em sua identificação, dei-
xando os setores mais organizados facilitando um melhor atendimento aos munícipes. VIGENCIA: 31/12/2019. VALOR: 
R$ 13.873,83 Global. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha: 69 e 97. AUTORIZAÇÃO: Pregão Presencial no 08/2019 - FMS, 
São Dom. do Norte/ES, 26 de Junho de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

Antonio Angelo Moschen
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO 1670
Publicação Nº 210747

DECRETO Nº 1.670, DE 04 DE JULHO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 
DOMINGOS DO NORTE-ES .

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e em 
conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e;.

Considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Mu-
nicípio;

Considerando o ofício nº 011/CMAS, do dia 04 de julho de 2019.

DECRETA:

Art.1º Fica convocada a VIII Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no Município de São Domingos 
do Norte-ES, no dia 06 de Agosto de 2019, no horário de 07h30min na Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES, 
tendo com tema central “ Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”.

Art.2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão 
gestor Municipal de Assistência Social.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrario.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte, 04 de Julho de 2019.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7663
Publicação Nº 210621

PORTARIA Nº 7.663 DE 04 DE JULHO DE 2019.

Concede licença-maternidade a servidora.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à servidora LUANA BRAGA TOSO GUIDONI, Professor Pedagogo, matricula 4152, 120 (cento e vinte) dias 
de licença-maternidade, no período compreendido entre 24 de Junho de 2019 à 21 de Outubro de 2019.

Parágrafo único - Fica prorrogado a partir do dia 22 de Outubro do 2019, pelo período de 30(trinta) dias, o vínculo da 
servidora, de acordo com estabilidade provisória prevista em Lei.

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

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte, em 04 de Julho de 2019.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

PORTARIA 7664
Publicação Nº 210772

PORTARIA Nº 7.664, DE 04 DE JULHO DE 2019.

Nomeia Comissão Organizadora da VIII conferência Municipal de Assistência Social e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o OF nº 012/CMDCA, do dia 04/07/2019.

R E S O L V E :

Art. 1º Nomear os membros da Comissão Organizadora da VIII conferência Municipal de Assistência Social, do Município 
de São Domingos do Norte/ES, que será assim constituída:

a) Representantes Governamental:

Camila José Maria Bergher

Fabiana batista do Santos Ribeiro

Marta Martins Sossai
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b) Representantes da Sociedade Civil:

Fernanda Miranda Dalfior

Elisângela Amâncio da Silva

Jeani Albani Trés Trevizani

Parágrafo Único. Comissão Organizadora da VIII conferência Municipal de Assistência Social deverá promover todas as 
atividades necessárias ao cumprimento desta Portaria, especialmente nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, 
além de elaborar a sua programação.

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

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte-ES, em 04 de Julho de 2019.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE CANDIDATURAS DEFERIDAS POR ORDEM ALFABÉTICA - REFERENTE PROC. ESCOLHA 
DE CONSELHEIROS TUTELARES

Publicação Nº 210665

PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES EM DATA UNIFICADA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE-ES

RELAÇÃO DE CANDIDATURAS DEFERIDAS POR ORDEM ALFABÉTICA

ORDEM CANDIDATO SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO
01 ANA LÚCIA FERREIRA DA SILVA DEFERIDA
02 ANDREIA MARIA BRAGA BRUNO DEFERIDA
03 ANTÔNIO CARLOS JULIO RIBEIRO DEFERIDA
04 DALVA DE SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS DEFERIDA
05 ELIANE MOTA DANIEL DEFERIDA
06 ELZA FRANCISCO CASSIANO DA SILVA DEFERIDA
07 EVA MARIA LOPES CHODACKI DEFERIDA
08 IVANE DOS SANTOS SOUZA DEFERIDA
09 JOSE CARLOS BRAVO DEFERIDA
10 LUCIANA RIBEIRO DOS SANTOS DEFERIDA
11 LUCIANA SILVA VECK DA SILVA DEFERIDA

12
MARIA JOANA APARECIDA LIMA BROSE-

GHINI
DEFERIDA

13 MARIA SEBASTIANA GUEDES DEFERIDA
14 MARLI DONDONI DEFERIDA
15 NAIR CESAR DE OLIVEIRA DEFERIDA
16 PAULO SERGIO ZORZANELLI DEFERIDA
17 ROBERTA PEREIRA CABRAL DE SOUZA DEFERIDA
18 VALDECIR PIMENTA DA SILVA DEFERIDA
19 WELBER RANGEL ZANDOMINIQUE DEFERIDA

São Domingos do Norte-ES, 03 de julho de 2019.

José Valdecir Santana

Presidente do CMDCA

Pablo Júnior Pizetta

Presidente da Comissão Especial do Processo

De Escolha dos Conselheiros Tutelares
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RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PROC. ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES
Publicação Nº 210663

PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES EM DATA UNIFICADA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE-ES

RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EDITAL N° 001/2019/CMDCA

ORDEM CANDIDATO PARECER DA COMISSÃO
SITUAÇÃO

01
ANTÔNIO ALE-
XANDRE PIRES

Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente pelo candidato, 
sob a argumentação de que “tomou conhecimento” que faltou o documento de 

nome Certificado de Reservista, impedindo que sua inscrição fosse deferida, haja 
vista que não encontrou o documento no ato da inscrição, encontrando-o poste-

riormente, após procurar em sua residência.
Passando a análise dos argumentos expostos, vejamos as orientações obrigató-

rias dispostas no edital:
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 

CONSELHEIRO TUTELAR
4.1 PARA A CANDIDATURAa membro do Conselho Tutelar serão exigidos seguin-

tes requisitos:
(…)X - Apresentar comprovante de quitação com as obrigações militares (no caso 

de candidato do sexo masculino).
Por consequência verificamos que o documento em questão é parte de um rol 
taxativo de requisitos exigidos para a candidatura, sendo que o mero fato de 
alegar esquecimento ou sumiço do documento não é fato superveniente a ser 
considerado, haja vista que o zelo para com esta é de estrita observância do 

candidato.
Sendo assim está Comissão entende pelo INDEFERIMENTO DO RECURSO APRE-

SENTADO.

INDEFERIDO

02
LUCIA GONÇAL-

VES CHAGAS

Trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente pela candidata, 
trazendo ao processo comprovante de votação nas eleições de 2016, afirman-
do que o mesmo comprova a residência e domicilio no munícipio há mais de 02 

(dois) anos.
Passando a análise do recurso, verificamos que a candidata se quer trouxe a esta 

Comissão argumentos que justifiquem o não cumprimento do item do edital, 
vejamos:

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 
CONSELHEIRO TUTELAR

4.1 PARA A CANDIDATURA a membro do Conselho Tutelar serão exigidos seguin-
tes requisitos:

III - residir e ter domicílio eleitoral no município de, no mínimo, 02 (dois) anos, 
comprovado através de Declaração de empresa de Luz e Força, Declaração do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Contratos Agrícolas (Parceria, Comoda-

to, Arrendamento) com firma reconhecida e/ou homologado, Notas fiscais com 
nome, endereço e data, Declaração eleitoral ou outro documento que conste 

data, nome e endereço e que tenha validade legal;
Salientamos ainda que o documento juntado pela candidata no recurso não esta-
va junto aos documentos protocolados no ato da inscrição e também não supri o 

exposto no edital.
Sendo assim está Comissão entende pelo INDEFERIMENTO DO RECURSO APRE-

SENTADO.

INDEFERIDO

São Domingos do Norte-ES, 03 de julho de 2019.

José Valdecir Santana

Presidente do CMDCA

Pablo Júnior Pizetta

Presidente da Comissão Especial do Processo

De Escolha dos Conselheiros Tutelares
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019
Publicação Nº 210746

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 000252/2019 de 14/01/2019.

Pregão Presencial nº 045/2019 de 18/06/2019.

OBJETO – Contratação de empresa especializada em engenharia sanitária para prestação de serviço de transporte dos 
resíduos sólidos urbanos domiciliares não recicláveis até o Aterro Sanitário pertencente ao Serviço Colatinense de Meio 
Ambiente e Saneamento Ambiental (SANEAR) em Colatina/ES, provenientes do município de São Gabriel da Palha.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em favor 
da empresa, BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS – EIRELI, 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.

Empresa vencedora: BADAL TRANSPORTES E SERVIÇOS – EIRELI

Valor vencedor: 83,00 (Oitenta e três reais) por tonelada.

Os autos se encontram com vistas franqueadas aos interessados.

São Gabriel da Palha, em 04 de julho de 2019.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

DECRETO 918/2019-EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE MÉDICA PLANTONISTA A SERVI-
DORA RARIANI TEIXEIRA DA SILVA

Publicação Nº 210823

DECRETO Nº 918/2019

EXONERA A PEDIDO DO CARGO EFETIVO DE MÉDICA PLANTONISTA A SERVIDORA RARIANI TEIXEIRA DA SILVA

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.359 de 17 de Junho de 2019.

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar a pedido a Servidora Efetiva RARIANI TEIXEIRA DA SILVA, Matrícula 3043, Médica Plantonista, lotada 
na Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a partir de 17 de Junho de 2019.

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

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de Junho de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
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Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 01 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 923/2019-EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA-ALZILENE CAMPOSTRINI BREDA
Publicação Nº 210825

DECRETO Nº 923/2019

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos profissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas semanais, 
podendo ser estendida em até quinze (15) horas no máximo, em caráter excepcional, para atender as necessidades da 
rede municipal de ensino, conforme disposto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 4.603 de 26 de Junho de 2019 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora ALZILENE CAMPOSTRINI BREDA, Matrí-
cula 28, Professor “A” MAPA, excepcionalmente no dia 26/06/2019, passando sua jornada de trabalho de cinco (05) para 
dez (10) horas diárias, na CMEI “Violanda Fracalossi Galetti”, em substituição da licença da Profª DT – Debora Mauri.

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

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de Junho de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 924/2019-EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA-ALZILENE CAMPOSTRINI BREDA
Publicação Nº 210827

DECRETO Nº 924/2019

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos profissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas semanais, 
podendo ser estendida em até quinze (15) horas no máximo, em caráter excepcional, para atender as necessidades da 
rede municipal de ensino, conforme disposto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 4.633 de 27 de Junho de 2019 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora ALZILENE CAMPOSTRINI BREDA, 
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Matrícula 28, Professor “A” MAPA, excepcionalmente no dia 27/06/2019, passando sua jornada de trabalho de cinco (05) 
para dez (10) horas diárias, na CMEI “Violanda Fracalossi Galetti”, em substituição da licença da Profª DT – Ediane Rodri-
gues Will.

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

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de Junho de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 925/2019-EXONERA A PEDIDO DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DA CMEI MER-
CEDES GOMES DE OLIVEIRA, A SERVIDORA ILVA DE CASSIA MIELKE

Publicação Nº 210830

DECRETO Nº 925/2019

EXONERA A PEDIDO DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETORA DA CMEI MERCEDES GOMES DE OLIVEIRA, A SERVIDORA 
ILVA DE CASSIA MIELKE

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.618 de 27 de Junho de 2019.

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar a pedido do Cargo Comissionado de Diretora da CMEI Mercedes Gomes de Oliveira a Servidora ILVA DE 
CASSIA MIELKE, Matrícula 172, Professora A MAPA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal 
de São Gabriel da Palha, a partir de 27 de Junho de 2019.

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

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de Junho de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 44/2019
Publicação Nº 210845

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA N.º 44/2019

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito Santo, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a realização do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal 
de Administração N.º 01/2017, objetivando a contratação de pessoal em regime de CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA e for-
mação de cadastro de reserva, para o exercício das atividades de Merendeiras e Serventes, nos termos da Lei Municipal 
nº 2.651, de 10 de maio de 2017 e Decreto N.º 483, de 22 de setembro de 2017, que “Homologa resultado do Processo 
Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Administração N.º 01/2017”.
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R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Adminis-
tração – Edital N.º 01/2017, conforme relação constante no Anexo Único que integra este Edital, para comparecer no De-
partamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, situado à Praça Vicente Glazar, N.º 159, Bairro Glória, nesta 
Cidade, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no horário de 12h (doze horas) às 18h (dezoito horas) de segunda-feira a 
quinta-feira e no horário de 7h (sete horas) às 13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar os documentos exigidos.

Art. 2.º - O não comparecimento do candidato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da convocação, 
implicará na sua desclassificação.

Art. 3.º - No ato da convocação o candidato deverá entregar cópia dos seguintes documentos:

I. Uma foto 3x4 recente;

II. Atestado de saúde ocupacional;

III. Cópia Autenticada do CPF;

IV. Cópia Autenticada do Documento de Identidade;

V. Cópia Autenticada do Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral;

VI. Cópia Autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social;

VII. Cartão PIS/PASEP (se possuir);

VIII. Comprovante de residência;

IX. Comprovante de conta bancária;

X. Cópia Autenticada da formação acadêmica/titulação;

XI. Registro no Conselho de Classe em caso de função regulamentada por Lei;

XII. Declaração de não acumulação de cargo público;

XIII. Certificado de reservista, no caso de ser candidato do sexo masculino;

XIV. Cópia Autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;

XV. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;

XVI. Cartão de Vacina dos filhos menores de 18 anos;

XVII. Declaração de bens que constituem seu patrimônio;

XVIII. Declaração de dependentes para fins de Imposto de Renda;

XIX. Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal;

XX. Número de telefone;

XXI. Atestado de Antecedentes Criminais.

Art. 4.º – O candidato selecionado para o exercício temporário do cargo terá o prazo improrrogável de 05 (cinco) dias para 
assumir suas atividades, findo o qual perderá o direito de ser contratado, passando a figurar na última colocação entre os 
classificados.

Secretaria Municipal de Administração, 04 de julho de 2019.

ADINALDI MARIA DALCIM COSTA

Secretária Municipal de Administração

Anexo Único do Edital de Convocação para Contratação Temporária N.º 44/2019

CARGO: SERVENTE

INSC. NOME
PONTUAÇÃO

TOTAL
CLASSIFICA-
ÇÃO FINALCursos Exp. Prova

0259
LAÍNE PEDRO 

DE SOUSA
0 0 20 20 65º
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PORTARIA 2.879/2019-CONCEDE GRATIFICAÇÃO DA 1ª ASSIDUIDADE A SERVIDORA LUZINETE 
GOMES DOS SANTOS CORREA

Publicação Nº 210803

PORTARIA Nº 2.879/2019

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DA 1ª ASSIDUIDADE A SERVIDORA LUZINETE GOMES DOS SANTOS CORREA

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora LUZINETE GOMES DOS SANTOS CORREA, Mat. 3420, Técnica de Enfermagem, a primeira 
(1ª) gratificação – assiduidade, referente ao período de 01/07/2009 a 30/06/2019, fazendo jus a perceber vinte e cinco 
por cento (25%) sobre seus vencimentos, a partir de 01/07/2019, conforme estabelece o Art. 74, da Lei Complementar 
Municipal n º 44 de 19 de Novembro de 2015.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de Julho de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 2.880/2019-TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PALIO FIRE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚ-
DE, PARA A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Publicação Nº 210805

PORTARIA Nº 2.880/2019

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PALIO FIRE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS 
URBANOS E TRANSPORTE.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 3.897 de 31 de Maio de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Transferir o Veículo Fiat Palio Fire, Placa PPB-5742, da Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos e Transporte, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de Maio de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL
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PORTARIA 2.881/2019-AUTORIZA PAGAMENTO DE VRSGP, PARA AVERIGUAR IMÓVEL NA SEDE 
DO MUNICÍPIO, AO SERVIDOR JACSON LANE ZANOTELLI

Publicação Nº 210810

PORTARIA Nº 2.881/2019

AUTORIZA PAGAMENTO DE VRSGP , PARA AVERIGUAR IMÓVEL NA SEDE DO MUNICÍPIO, AO SERVIDOR JACSON LANE 
ZANOTELLI.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.125 de 10 de Junho de 2019, da Secretaria Municipal de Finanças.

Considerando a Portaria nº 2.256 de 11 de Dezembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autoriza o pagamento de três (03) valores de referência –VRSGP, ao Servidor JACSON LANE ZANOTELLI, Mat. 
618, Auxiliar Administrativo, para averiguar se uma área de terra pertence ao Beco Público no Bairro Glória, Município de 
São Gabriel da Palha, e se o Município realiza manutenção de iluminação, limpeza, calçamento, contenção e escoamento 
de água, etc. ...

Art. 2º - O Servidor acima será remunerado pelo serviço prestado, mediante a apresentação do relatório do trabalho re-
alizado e requerido pela Presidência da Comissão Especial, que o encaminhará ao Departamento de Recursos Humanos.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de junho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 2.882/2019-ALTERA O ART. 1º DA PORT. 2.281-18 QUE NOMEOU COMISSÃO DE JUL-
GAMENTO DE DEFESA PRÉVIA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA-ES

Publicação Nº 210814

PORTARIA Nº 2.882/2019

ALTERA O ARTIGO 1º DA PORTARIA 2.281/2018 QUE NOMEOU COMISSÃO DE JULGAMENTO DE DEFESA PRÉVIA DO DE-
PARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.250 de 12 de Junho de 2019, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
e Transporte.

R E S O L V E:

Art. 1º - Alterar o Art. 1º da Portaria nº 2.281 de 11 de Dezembro de 2018, que Nomeou a Comissão de Julgamento de 
Defesa Prévia do Departamento de Trânsito de São Gabriel da Palha, ficando assim composta por: LUAN CELANTE GA-
ZOLLI – Presidente, OSEIAS CORREIA DA SILWA JUNIOR - Suplente, ANTONIO MARCOS DALCUMUNE – Membro Titular, 
JOSELANE LORENÇÃO – Membro Suplente, MARIA DA PENHA VILLELA-Membro Titular, HERMOGENES MALACARNE JUNIOR 
– Membro Suplente e RODOLFO ANTONIO DA SILVA NETO – Membro de Apoio Administrativo.

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de Junho de 2019.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 2.883/2019-ALTERA O ART. 1º DA PORTARIA Nº 2.254-18, QUE NOMEOU A COMISSÃO 
INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CIPA

Publicação Nº 210817

PORTARIA Nº 2.883/2019

ALTERA O ART. 1º DA PORTARIA Nº 2.254/2018, QUE NOMEIA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CIPA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.376 de 18 de Junho de 2019.

R E S O L V E

Art. 1º - Alterar o Art. 1º da Portaria 2.254 de 06 de dezembro de 2018 que nomeou a Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes – CIPA, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, que será composta por:

MEMBROS INDICADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL:

· SULAMIKE DE OLIVEIRA PROFETA BASTOS – Presidente;

· ADINALDI MARIA DALCIM COSTA – Membro;

· ELIANA LIMA MIRANDA – Membro;

· EDVALDO SOARES SILVA – Membro.

MEMBROS ELEITOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL:

· DIEGO LUIS CARDOSO FERREIRA – Membro Titular;

· DEUSANIA FERREIRA DIAS CANCIAN – Membro Titular;

· EDMAR GOBI – Membro Suplente;

· ADMILSON ALVES RIBEIRO – Membro Suplente.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL
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PORTARIA 2.884/2019-NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE CASA MODULADA DE BLOCOS DE CONCRETO

Publicação Nº 210819

PORTARIA Nº 2.884/2019

NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS MODULADAS DE 
BLOCOS DE CONCRETO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.613 de 27 de Junho de 2019, da Secretaria Municipal de Assistência Desen-
volvimento Social e Família.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear uma Comissão Especial, composta pelos Servidores: EMILIO COLOMBI – Presidente – Assessor de Enge-
nharia e Fiscalização; ARETHUZA PONATH MONTEIRO – Técnica em Construção Civil e MARIA DA PENHA PEREIRA COELHO 
– Auxiliar de Assistente Social – Membros, que se encarregarão de receber definitivamente a obra de construção de casa 
modulada em blocos de concreto (lote II) no Município de São Gabriel da Palha-ES, de acordo com o Contrato 152/2018, 
pela Empresa “SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME”.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 2.885/2019-AUTORIZA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR IGOR FONSECA 
DOS REIS

Publicação Nº 210821

PORTARIA Nº 2.885/2019

AUTORIZA A CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR IGOR FONSECA DOS REIS

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.738 de 02 de Julho de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E

Art. 1º - Autorizar o Servidor IGOR FONSECA DOS REIS, Mat.6346, Enfermeiro, a conduzir o Veiculo Oficial placa QRE9J93, 
nos serviços efetuados pela Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º - O Servidor autorizado a dirigir veículo oficial deve possuir carteira nacional de habilitação compatível com o tipo 
de veículo oficial que vai conduzir, e verificar se o veículo possui todos os requisitos técnicos e equipamentos legais para 
trafegar, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha a cometer na con-
dução do veículo oficial.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL
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PORTARIA 2.886/2019-INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICANCIA PARA APURAR 
O ACIDENTE DE TRABALHO DO SERVIDOR VERA LUCIA COSTA INACIO

Publicação Nº 210822

PORTARIA Nº 2.886/2019

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICANCIA PARA APURAR O ACIDENTE DE TRABALHO DO SERVIDOR DO-
MINGOS CELIOS DEMARTIN

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 4.617 de 27 de Junho 2019, do Departamento de Recursos Humanos-Secre-
taria Municipal de Administração.

R E S O L V E:

Art. 1º - Art. 1º - Convocar a Comissão Permanente instituída pela Portaria nº 191/2015 para apurar suposto acidente de 
serviço sofrido pela servidora VERA LÚCIA COSTA INÁCIO, Mat. 2761, Agente Comunitário de Saúde, as 09h00min do dia 
25 de Junho de 2019.

Parágrafo único. Competirá ao Presidente da Comissão determinar os demais membros que atuarão no processo mencio-
nado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de (30) trinta dias contados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, para 
a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo ser prorrogado por mais (30) trinta dias.

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

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 04 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 017/2019/SEMAD - DESIGNA SERVIDOR
Publicação Nº 210754

PORTARIA Nº 017/2019/SEMAD DESIGNA SERVIDOR

ADINALDI MARIA DALCIM COSTA, Secretária Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, 
do Estado do Espírito Santo, nomeada pelo Decreto N.º 901, de 11 de junho de 2019, usando das atribuições legais que 
lhe confere o Decreto N.º 139/2010, de 31 de março de 2010, e,

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

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

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfeito de-
sempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR a servidora ELIANA LIMA MIRANDA, Matrícula n.º 003943, Cargo: Assistente Administrativo, locali-
zada na Secretaria Municipal de Administração, para atuar como Fiscal do Contrato N.º 99/2019, que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES e a empresa BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, em cumprimento ao 
disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

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

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Administração, 04 de julho de 2019.

ADINALDI MARIA DALCIM COSTA

Secretária Municipal de Administração

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

PORTARIA Nº 019/2019 - COLOCA MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO
Publicação Nº 210730

PORTARIA Nº 019/2019 COLOCA MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO

ROSA MARIA CASER VENTURIM, Secretária Municipal de Educação, usando suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º - COLOCAR A DISPOSIÇÃO da ASSOPAIS – Associação de Pais de São Gabriel da Palha, o Senhor REMI FERREIRA 
FERNANDES, matrícula 3510, Cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para no dia 06 de julho de 
2019, levar atletas que participarão dos jogos da Copa-Guri 2019, em Rio Bananal – ES, o Senhor MARCELO ÍTALO SAR-
NAGLIA, matrícula 6416, Cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para no dia 13 de julho de 2019, 
levar atletas que participarão dos jogos da 6ª Copa Garra de Futsal 2019, em Nova Venécia – ES e o Senhor WANDERLY 
KUSTER, matrícula 5658, Cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para nos dias 17 e 21 de julho 
de 2019, levar e buscar atletas que participarão dos jogos da 44ª Copa A Gazetinha, em Marilândia – ES. Informamos que 
as diárias dos Motoristas serão pagas por esta Secretaria tendo em vista que os jogadores são alunos da Rede Municipal 
de Ensino Fundamental.

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

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

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel da Palha, 04 de julho de 2019.

ROSA MARIA CASER VENTURIM

Secretária Municipal de Educação

Decreto n° 07/2017

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espirito Santo, na data supra.

RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª E 2ª ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO Nº 
01/2019 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO APÓS O PERIODO DE RECURSO

Publicação Nº 210846

RECLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 1ª E 2ª ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Nº 01/2019 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO APÓS O PERIODO DE RECURSO

Nº
INSCRIÇÃO

NOME CARGO SITUAÇÃO PONTUAÇÃO
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OPERADOR DE MÁQUINA

0036 ALEXSANDO PONATH OPER. MAQUINAS CLASSIFICADO 06
0007 BRAZ DOBROWOLSKI OPER. MAQUINAS CLASSIFICADO 02

TÉCNICO DE LABORATÓRIO

0052 MARCELA BRUMATTI LOPES TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 05
0013 RAFAEL ANTONIO CESÁRIO TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 05
0046 ELIANE CRISTINA MANGABEIRA TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00
0055 SILVANI PANI SCHRIODER TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00
0039 THAISA DE PAULO ROSI TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00
0035 VENANCIO MANFIOLITTI TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00
0029 LAIRIANI DOS SANTOS RIGO TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00
0033 MARIANA SILVA TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00
0024 PATRICIA RAFALSKI TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00
0047 AMANDA MANFIOLETTI TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00
0034 PIETRA RUBIM TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00
0015 ALINE DE SOUZA CAPELETO TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00

0017
ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA 

OLIVEIRA
TEC. LABORATÓRIO CLASSIFICADO 00

MOTORISTA

0044 MARCOS ANDRÉ CAMATA MOTORISTA CLASSIFICADO 08,92
0043 EDUARDO SILVA RONCONI MOTORISTA CLASSIFICADO 08,33
0037 FERNANDO OLIVEIRA MOTORISTA CLASSIFICADO 07,92
0016 CLAUDEIR GLOBERIO MOTORISTA CLASSIFICADO 06,75
0049 MAYKE AGOSTINI MOTORISTA CLASSIFICADO 06.50
0030 CLOVIS ROBERTO JORDAN MOTORISTA CLASSIFICADO 06
0020 JEOVANI MARQUATE MOTORISTA CLASSIFICADO 06
0040 NIVALDO VIANA MOTORISTA CLASSIFICADO 06
0019 HIGOR VINICIUS WYATT DONA MOTORISTA CLASSIFICADO 06
0042 VILMAR TEIXEIRA DA COSTA MOTORISTA CLASSIFICADO 05
0008 CARLOS PEREIRA DA SILVA MOTORISTA CLASSIFICADO 05
0045 IVAN CARLOS DE ABREU MOTORISTA CLASSIFICADO 05
0038 FABIM JULIO MEIRELLIS MOTORISTA CLASSIFICADO 05
0032 BRUNO KISSTER MOTORISTA CLASSIFICADO 05
0054 RONIVALDO ROSA DA SILVA MOTORISTA CLASSIFICADO 02
0003 JOSÉ VILMO MORAIS BABROSA MOTORISTA CLASSIFICADO 01,17
0002 EDIMAR ROCHA DA SILVA MOTORISTA CLASSIFICADO 01,08
0011 JOSÉ ANTONIO PESSIN MOTORISTA CLASSIFICADO 01
0005 PREGENTINO DA PENHA MOTORISTA CLASSIFICADO 01
0027 CHARLES SCHWANTZ EDUARDO MOTORISTA CLASSIFICADO 0,25
0050 JORGE TEIXEIRA MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0009 MARCIONILIO BARCELO EDUARDO MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0028 ROBSON BARBOSA MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0006 GILBERTE BATISTA MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0051 ROBSON LOPES DE SOUSA MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0048 MARIO ANTONIO SABARDIM MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0018 REINALDO FIRME MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0031 GEOVANE FERREIRA RODRIGUES MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0021 ODAIR ANTONIO BORGES MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0041 CORNELIO WUTKOWSKI MOTORISTA CLASSIFICADO 00

0014
CRISTIANO FABRICIO BROZEGUI-

NE
MOTORISTA CLASSIFICADO 00

0012 RAFAEL ALVES DA CRUZ MOTORISTA CLASSIFICADO 00
0001 GABRIEL PEREIRA MARROQUE MOTORISTA CLASSIFICADO 00

Ficam convocados os candidatos acima para a 3ª etapa do Processo Seletivo – Prova Objetiva, a realizar-se no dia 14 de 
julho de 2019, às 08h00minh, na EMEF Irmã Adelaide Bertochi, devendo apresentar documentos de identidade, válido, 
com foto e munidos de caneta esferográfica azul.

Os candidatos deverão observar o Item 5 do Edital do Processo Seletivo nº 01/2019 – Secretaria Municipal de Adminis-
tração.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2019
Publicação Nº 210761

PROCESSO N. ° 10472/2018

ASSUNTO: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio de Pregão Presencial 30/2019 para contração de empresa especializada para 
prestação de serviços de implantação, licença de uso, configuração, manutenção, treinamento, customização, suporte 
técnico preventivo e corretivo dos sistemas abaixo relacionados, abrangendo toda a migração e conversão de dados, para 
atendimento as necessidades administrativas das Diversas Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Saúde.

II. Procuradoria Geral do Município proferiu parecer jurídico n° 861/2019 as fls. 202 pugnando pela homologação do re-
sultado da licitação. A Controladoria Geral do Município não evidenciou irregularidades no certame licitatório conforme 
consta no relatório constante as fls. 203 dos autos, onde a controladoria opina pela homologação do certame licitatório. 
Acolho integralmente os Pareceres.

III. Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licitatório e declaro vencedoras do certame a empresa: RG SYSTEM INFOR-
MATICA EIRELI EPP.

IV. À Secretaria Municipal de Administração para que seja PUBLICADA a presente homologação do resultado final.

V. Ao Departamento de Licitação para proceder com o Registro de Homologação no Sistema de Compras, Licitação e Con-
tratos.

São Gabriel da Palha, 03 de julho de 2019

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA
Publicação Nº 210758

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.

CONTRATADO: INSTITUTO FÊNIX DE ENSINO E PESQUISA LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VALOR: R$2.700,00 (Dois mil e setecentos reais).

Em decorrência dos fatos apurados no Processo Administrativo de nº 3678/2019 RECONHEÇO E RATIFICO com base nos 
artigos 25, inciso II c/c o Art.26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e orientações de Parecer Jurídico nº 730/2019 emiti-
do pela Procuradoria Geral do Município, as razões da justificativa de inexigibilidade de licitação pública apresentada em 
fls.23, tendo em vista que a estrutura curricular do curso abrange diversas áreas ligadas diretamente á função de cuidador 
e auxiliar de educação infantil, que serão ministradas por profissionais capacitados, tendo atestado pela Secretaria de 
Municipal de Educação que o curso em que foram solicitadas as inscrições, preenche os requisitos previsto no citado artigo 
conforme se verifica nas provas anexadas no processo administrativo.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Gabinete da Prefeita do Município de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 02 de julho de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal
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DECRETO Nº 921/2019 - CRÉDITO SUPLEMENTAR
Publicação Nº 210757

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     
ESPIRITO SANTO 
14.774.687/0001-27
Decreto  Nº 0000921/2019 
JULHO / 2019 

Lei nº 2.834, de 01 de julho de 2019. Dispõe sobre a Abertura de Crédito
Adicional Especial e Suplementações de Dotações Orçamentárias na Lei

Orçamentária Anual – LOA, do Exercício de 2019, pela fonte de Superávit
Financeiro e dá outras providências. LUCÉ

DECRETO Nº 0000921/2019, 03 de julho de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R$ 252.997,00
(duzentos e cinqüenta e dois mil novecentos e noventa e sete
reais), para os fins que se especifica e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

Dotações Suplementadas
000003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.324 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 105.000,0020010000000Fonte:

Total do Projeto/Atividade 105.000,00
2.705 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E ADOLESCENTE - APAE

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 29.997,0020010000000Fonte:
Total do Projeto/Atividade 29.997,00
2.706 - TRANSFERÊNCIA A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PARA AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E ADOLESCE - ASSOPAIS

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 58.000,0020010000000Fonte:
Total do Projeto/Atividade 58.000,00
2.707 - TRANSFERÊNCIA A ORG. NÃO GOV PARA AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E ADOLESCE -CARITAS D. DE SÃO MATEUS

33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 60.000,0020010000000Fonte:
Total do Projeto/Atividade 60.000,00

Total da Unidade 252.997,00
Total 252.997,00

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal
No. 4.320/64,

I - Superávit R$ 252.997,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil novecentos e noventa e sete reais)

Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário , o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação.

Lucélia Pim Ferreira da Fonseca
Prefeita Municipal

Adinaldi Maria Dalcim Costa
Secretária Municipal de Administração

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Vanderlei Rodrigues dos Santos
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Câmara Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019
Publicação Nº 210808

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2019

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES.

Adjudicatária: ERNESTO SCHMIDT E CIA LTDA-EPP

Objeto: esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de gêneros alimentícios, materiais higiene e 
limpeza e materiais de copa e cozinha, dentre outros, para atender às necessidades de alguns setores e a demanda de 
Unidades Administrativas da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha/ES.

Data da Assinatura: 04/07/2019.

Prazo de Vigência da Ata: esta ata de registro de preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de com-
promisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. 

Valor Total: R$ 11.242,40 (onze mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). Foram registrados os preços 
de 14 itens no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam no processo n°. 246/2019, 
arquivado na Câmara Municipal de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados. 

São Gabriel da Palha/ES, 04 de julho de 2019.

Braz Monferdini

Presidente

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019
Publicação Nº 210809

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2019

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES.

Adjudicatária: G BENINCA JUNIOR POLPAS.

Objeto: esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de gêneros alimentícios, materiais higiene e 
limpeza e materiais de copa e cozinha, dentre outros, para atender às necessidades de alguns setores e a demanda de 
Unidades Administrativas da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha/ES.

Data da Assinatura: 04/07/2019.

Prazo de Vigência da Ata: esta ata de registro de preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de com-
promisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. 

Valor Total: R$ 4.165,00 (quatro mil, cento e sessenta e cinco reais). Foram registrados os preços de 04 itens no presente 
registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam no processo n°. 246/2019, arquivado na Câmara 
Municipal de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados. 

São Gabriel da Palha/ES, 04 de julho de 2019.

Braz Monferdini

Presidente
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019
Publicação Nº 210811

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2019

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES.

Adjudicatária: G BENINCA JUNIOR POLPAS.

Objeto: esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para aquisição de gêneros alimentícios, materiais higiene e 
limpeza e materiais de copa e cozinha, dentre outros, para atender às necessidades de alguns setores e a demanda de 
Unidades Administrativas da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha/ES.

Data da Assinatura: 04/07/2019.

Prazo de Vigência da Ata: esta ata de registro de preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de com-
promisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. 

Valor Total: R$ 4.165,00 (quatro mil, cento e sessenta e cinco reais). Foram registrados os preços de 04 itens no presente 
registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam no processo n°. 246/2019, arquivado na Câmara 
Municipal de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados. 

São Gabriel da Palha/ES, 04 de julho de 2019.

Braz Monferdini

Presidente
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São Roque do Canaã

Prefeitura

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052-2018
Publicação Nº 210784

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 052/2018.

Processo nº.:1740/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: FURLANI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto, a prorrogação do prazo de vigência do valor do contrato celebrado sob 
o nº. 052/2018, até o dia 31 de dezembro de 2019, iniciando-se em 03 de julho de 2019.

Valor Global: R$ 105.082,14 (cento e cinco mil e oitenta e dois reais e catorze centavos).

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir do dia 03 de julho e findar-se-á em 31 de dezembro de 2019.

São Roque do Canaã - ES, 04/07/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº. 210374
Publicação Nº 210705

ERRATA DA PUBLICAÇÃO N° 210374

Na publicação do DOM/ES, realizada no dia 04/07/2019, edição nº. 1297, pag. 243.

Onde se lê:

“Vigência: A vigência do instrumento contratual inicia-se no ato de sua assinatura com término previsto no dia 31 de julho 
de 2019.”.

Leia-se:

“Vigência: A vigência do instrumento contratual inicia-se no ato de sua assinatura com término previsto no dia 31 de de-
zembro de 2019..”

São Roque do Canaã - ES, 04/07/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 054-2019
Publicação Nº 210774

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 054/2019.

Processo n.º: 981/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã - ES.

Contratado: SAN MARTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de materiais de construção, de forma parcelada, conforme elencados na tabela 
que compõem o anexo único deste dispositivo, os quais serão necessários à execução de diversas obras e/ou serviços, 
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visando importantes melhorias em nosso Município, oferecendo assim mais segurança, saúde, bem-estar e qualidade de 
vida à população, tanto da Sede como dos demais Distritos, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos.

Valor Global: R$ 115.300,00 (cento e quinze mil e trezentos reais).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à de sua 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 12 de junho de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 036-2019
Publicação Nº 210749

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial 
nº. 036/2019, cujo objeto é o Registro de Preço para aquisição de materiais médicos hospitalares para manutenção das 
atividades do Pronto Atendimento 24 Horas e das Unidades Básicas de Saúde do Município de São Roque do Canaã/ES. As 
Empresas Vencedoras foram: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA-ME nos lotes 72 e 81 no valor total de R$ 516,00, COFARMI-
NAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA nos lotes 2, 10, 11, 12, 13, 23, 25, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 43, 
44, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 62, 67, 71, 75, 78, 84, 85, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 109, 111 e 
113 no valor total de R$ 33.195,12, HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA nos lotes 1, 3, 4, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 46, 47, 48, 49, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 
73, 74, 76, 77, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 108, 110 e 112 no valor total de R$ 95.686,52, HOTSILVA DIS-
TRIBUIDORA LTDA EPP nos lotes 45 e 55 no valor total de R$ 1.706,16 e LOURDES LUCIA A. MEDICAMENTOS EIRELI-ME 
nos lotes 5, 6, 7, 8, 9, 56, 57, 58, 59, 79, 103 e 104 no valor total de R$ 15.627,00.

São Roque Do Canaã-Es, 04/07/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 039-2019
Publicação Nº 210750

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial 
nº. 039/2019, cujo objeto é o Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação 
de Serviços de Borracharia (conserto de pneus) em veículos leves e pesados, motocicletas, máquinas pesadas e tratores 
agrícolas que compõe a frota do Município de São Roque do Canaã. A Empresa Vencedora foi: DOIS IRMÃOS BORRACHA-
RIA E ACESSORIOS LTDA ME no lote 1 no valor total de R$ 55.525,00.

São Roque Do Canaã-Es, 04/07/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº. 002-2019
Publicação Nº 210740

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO N.º 002/2019.

Processo n.º: 2826/2018.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã - ES.

Contratado: CENTRO DE APOIO INFANTO-JUVENIL CANAÃ.

Objeto: Colaboração institucional do CENTRO DE APOIO INFANTO-JUVENIL CANAÃ, com a finalidade de acolher crianças e 
adolescentes de ambos os sexos, independentemente de credo, raça e cor e incentivá-los para a prática do bem, da moral 
e dos bons costumes, despertando-os para o companheirismo, para o melhor relacionamento familiar, zelo pelo patrimônio 
público e privado, preparando-os para o melhor convívio com a sociedade.

Valor Global: R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

Vigência: O presente termo de Fomento terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2019.

São Roque do Canaã - ES, 28/06/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 18º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 051-2018
Publicação Nº 210777

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

18º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 051/2018.

Processo nº.: 1741/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: BOSI TURISMO LTDA EPP.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto, a prorrogação do prazo de vigência do valor do contrato celebrado sob 
o nº. 051/2018, até o dia 31 de dezembro de 2019, iniciando-se em 03 de julho de 2019.

Valor Global: R$ 822.999,50 (oitocentos e vinte e dois mil reais e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centa-
vos).

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da data de sua assinatura e findar-se-á em 31 de dezembro de 2019.

São Roque do Canaã - ES, 02/07/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 045-2018
Publicação Nº 210778

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 045/2018.

Processo nº.: 1742/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: BOSI TURISMO LTDA EPP.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto, a prorrogação do prazo de vigência do valor do contrato celebrado sob 
o nº. 045/2018, até o dia 31 de dezembro de 2019, iniciando-se em 03 de julho de 2019.

Valor Global: R$ 72.417,60 (setenta e dois mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir de 03 de julho de 2019, e findar-se-á em 31 de dezembro de 2019.



05/07/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1298

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 383

São Roque do Canaã - ES, 02/07/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO 046-2018
Publicação Nº 210775

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 046/2018.

Processo nº.: 1591/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: FURLANI TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto, a prorrogação do prazo de vigência do valor do contrato celebrado sob 
o nº. 046/2018, até o dia 31 de dezembro de 2019, iniciando-se em 03 de julho de 2019.

Valor Global: R$ 95.953,32 (noventa e cinco mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir de 03 de julho de 2019, e findar-se-á em 31 de dezembro de 2019.

São Roque do Canaã - ES, 02/07/2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO N° 07, DE 17 DE JUNHO DE 2019
Publicação Nº 210624

RESOLUÇÃO N° 07, DE 17 DE JUNHO DE 2019.

O Conselho Municipal de Saúde de São Roque do Canaã em sua 211ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de Junho de 
2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei n° 007 de 1997, alterada pela Lei n° 
321/2005.

RESOLVE

Art. 1º Art. 1° Aprovar a PAS – PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE / 2019.

Orlei Amaral Cardoso

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução n° 07 de 17 de Junho de 2019, nos termos do Decreto 3.985/2018.

Orlei Amaral Cardoso

Secretário Municipal de Saúde

Rodovia Armando Martinelli, n° 364- Térreo – Centro – São Roque do Canaã – ES

CEP: 29.665-000 – Telefax (27) 3729-1887 email: conselhosaude@saoroquedocanaa.es.gov.br
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DECRETO 4.272/2019
Publicação Nº 210837

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS         
ESPIRITO SANTO 
14.734.122/0001-16
DECRETO  Nº 0004272/2019 
Data 04/07/2019 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

20.000,00
Gestão das Políticas da Sec. Mun. de Saude
MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

00001401.1012200082.024
33903200000

0000305
2211000

42.550,18
Gestão das Atividades de Atenção Básica
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

00001402.1030100082.025
33903900000

0000324
2211000

TOTAL: 62.550,18
Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 62.550,18 (sessenta e dois mil quinhentos e cinqüenta  reais  e dezoito centavos )
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAA,  04 julho de 2019

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000868/2018.

DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 62.550,18   (sessenta e dois mil quinhentos e
cinqüenta  reais  e dezoito centavos ), nas seguintes dotações:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: ELAINE MANFIOLETTI
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Câmara Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - S.A. A GAZETA (PROCESSO 248-2019)
Publicação Nº 210715

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã-ES, Sr. Geraldo Singer no uso de suas atribuições legais, torna 
público o Processo Administrativo nº 248/2019, a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 24, II, c/c art. 23, II, “a”, 
da Lei 8.666/93, para assinatura anual do jornal “A Gazeta” (Gazeta Impressa) para a Câmara Municipal de São Roque do 
Canaã, em favor da Empresa S.A. A GAZETA, no valor total de R$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais) para o período 
de 08/07/2019 à 07/07/2020.

São Roque do Canaã-ES, 04/07/2019.

Geraldo Singer

Presidente da Câmara

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 003-2018 (PROCESSO 2195-2018 UP BRASIL)
Publicação Nº 210737

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018

Resumo do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018.

Processo n.º: 2195/2018

Contratante: Câmara Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratada: UP BRASIL – POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A

Objeto: acréscimo da reserva orçamentária para gastos com vale alimentação, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e qui-
nhentos reais), ao valor global, conforme anexo único do Termo Aditivo.

Valor Global do Contrato 003/2018 atualizado: R$ 19.150,00 (dezenove mil, cento e cinquenta reais).

Vigência do 1º Termo Aditivo: 1º/07/2019 até 28/10/2019.

Dotação orçamentária:

0101010300012.001.001 – Manutenção de Atividades Legislativas, – elemento de despesa 33903900000 - Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica; FICHA 000013, FR. 100

do Canaã-ES, 04 de julho de 2019

GERALDO SINGER

Presidente da Câmara
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Serra

Prefeitura

AVISO SUSPENSÃO MPE200/2019
Publicação Nº 210753

AVISO DE SUSPENSAO "SINE DIE"

PREGÃO ELETRÔNICO 200/2019

O MUNICIPIO DA SERRA/ES, por meio da pregoeira/Sead, vem neste ato informar aos interessados, da SUSPENSÃO “SINE 
DIE”, quanto à data de abertura da licitação relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2019, destinada a CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, COM ÊNFASE 
EM CURSO DE MARKETING DIGITAL E AFRO EMPREENDEDORISMO, CULTURA AFRO-BRASILEIRA E CULTURA NEGRA PARA 
JOVENS NEGRAS E NEGROS no Município de Serra em atendimento ao Convênio nº 879294/2018 Projeto Empreendedor 
Negro, conforme Processo n.º 33209/2019 SEDIR marcada para às 09:30hs do dia 10/07/2019, por solicitação da Secre-
taria Requisitante. A nova data será marcada e comunicada por meio de publicação na Imprensa Oficial.

Serra, 04 de julho de 2019.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/ SEAD

CONVOCAÇÃO TP 010 - ERRATA
Publicação Nº 210801

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

ERRATA

NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019, publicado no DOM/ES do dia 04/07/2019 - Edição nº 
1297 - Página 258 onde se lê: ....convoca a licitante habilitada na Tomada de Preços nº009/2019....; LEIA-SE: convoca a 
licitante habilitada na Tomada de Preços Nº 010/2019...

Serra/ES, 04 de junho de 2019.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

EXTRATO DO 2º TERMO DO ADITIVO
Publicação Nº 210742

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2019

PROCESSO Nº 72864/2018

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a empresa Start Construções e Serviços Eireli-EPP.

Objeto: Execução de serviços técnicos de supressão de árvores exóticas com destoca de raízes e plantio de mudas nativas 
em área delimitada no Parque da Cidade, no Município da Serra.

Objetivo: Alteração do valor do contrato.

Novo Valor: R$ 140.141,92

RESULTADO DE LICITAÇÕES - SESA - 2019
Publicação Nº 210687

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna pú-
blico o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.°128/2019
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PROCESSO: 25.456/2019

ID: 769775

PREGOEIRO: Anilza Hilario da Silva Nunes

Lote 01

Objeto: Material de expediente.

vencedor: D Tudo armarinho Eireli

Valor total: R$ 41.646,95.

Lote 02

Objeto: Material de expediente.

vencedor: Cescopel atacado distribuidor Ltda.

Valor total: R$ 63.099,40.

Lote 03

Objeto: Material de expediente.

vencedor: Maratimba utilidades Eireli Me.

Valor total: R$ 5.343,00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.°136/2019

PROCESSO: 29.616/2019

ID: 769766

PREGOEIRO: : Carolina Soares Teixeira.

Lote 01

Objeto: Amiodarona solução oral.

vencedor: Cancalado.

Lote 02

Objeto: Dipirona sódica solução oral.

vencedor: Comercial Cirurgica Rioclarense.

Valor total: R$ 41.754,20

Lote 03

Objeto: Espiramicina comprimido.

vencedor: Exfarma Ltda.

Valor total: R$ 85.261,80.

Lote 04

Objeto: Fenoterol inalação.

vencedor: Deserto.

Lote 05

Objeto: Furosemida injetável.

vencedor: Comercial Cirurgica Rioclarense.

Valor total: R$ 10.634,40.

Lote 06

Objeto: Gentamicina Injetável.

vencedor: Golden Farm distribuidora Ltda Me.

valor total: R$ 2.810,86.

Lote 07
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Objeto: Surfactante pulmonar injetável.

vencedor: Costa Camargo com. de prod. Hospitalares Ltda.

valor total: R$ 60.797,16.

Lote 08

Objeto: Valproato de sódio sol. Oral.

vencedor: Comercial Cirurgica Rioclarense.

Valor total: R$ 17.710,00

Lote 09

Objeto: Vitamina C sol. Injetável.

vencedor: Costa Camargo com. de prod. Hospitalares Ltda.

valor total: R$ 3.480,00.

PREGÃO ELETRÔNICO N.°137/2019

PROCESSO: 26.744/2019

ID: 769707

PREGOEIRO: : Carolina Soares Teixeira.

Lote 01

Objeto: Cadeira de rodas adulto.

vencedor: Fracassado.

Lote 02

Objeto: Cadeira para banho infantil.

vencedor: Vendramini comercio e serviços de equipamentos Eireli.

Valor total: R$ 11.500,00.

Lote 03

Objeto: Cadeira de rodas para obeso.

vencedor: Ortometal metalúrgica e ortopedia industrial Ltda.

Valor total: R$ 15.890,00.

Serra, 04 de Julho de 2019.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

RESULTADO MPP 004-2019
Publicação Nº 210743

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 004/2019 A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através do Pregoeiro, torna Público o resultado do PREGÃO PRESEN-
CIAL sob nº 004/2019, objetivando a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM PÚBLICO LOCALIZADO NO PARQUE 
DA CIDADE – SERRA/ES PARA EXPLORAÇÃO DE LANCHONETE E/OU SIMILAR conforme processo n.º 49.325/2018/SEM-
MA, conforme segue: DESERTO

Serra/ES, 04 de julho de 2019.

Anderson Werdan Fagundes Pregoeiro Oficial/SEAD
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SEMAS 02
Publicação Nº 210770

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 100/2019 2º ADITIVO

CONTRATADO: TECHVIAS ENGENHARIA LTDA

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COBERTURA DE QUADRA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO 
TAQUARA I.

OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS.

SEOB 01
Publicação Nº 210733

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 102/2019 2º ADITIVO

CONTRATADO: ENGEO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BICANGA

OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 27 (VINTE E SETE) DIAS.

SEOB 01
Publicação Nº 210767

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 102/2019 2º ADITIVO

CONTRATADO: ENGEO SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BICANGA

OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 27 (VINTE E SETE) DIAS.
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SEMAS 01
Publicação Nº 210734

 

 

RESOLUÇÃO 001/2019 

Dispõem sobre o calendário Anual das reuniões Ordinárias do CONCASE. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra-CONCASE, 
no uso de suas atribuições legais, conforme a lei 3898/2012. 

Resolve: 

Art. 1º Aprovar e publicar o Calendário Anual das reuniões ordinárias do CONCASE para o ano 
de 2019, conforme a tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Serra, 17 de Janeiro de 2019. 

Joubert Jantorno Filho 

Presidente do CONCASE 

 
RESOLUÇÃO 024/2019 - CONCASE 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra – CONCASE, no uso 
da competência que lhe foi atribuída pela Lei Municipal nº 3898/2012,  

Considerando a Resolução 008/2019, que dispõem sobre o Regulamento do Processo de 

Escolha e posse dos Conselheiros Tutelares no Município da Serra. 

Considerando a Resolução 022/2019, que altera cronograma do artigo 6º da Resolução 

008/2019. 

Resolve: 

Art. 1º – Estabelecer aos candidatos apresentação de documento oficial de identificação, com 
foto, para assinatura da lista de presença. 

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

       Serra, 01 de julho de 2019. 
 

Comissão Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares 

MESES DIAS 

JANEIRO RECESSO 

FEVEREIRO 06   e   20 

MARÇO 13   e   27 

ABRIL 03   e   17 

MAIO 08   e   22 

JUNHO 05   e   19 

JULHO 03   e   17 

AGOSTO 07   e   21 

SETEMBRO 04   e   18 

OUTUBRO 02   e   16 

NOVEMBRO 06   e   20 

DEZEMBRO 04 
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SEMAS 02
Publicação Nº 210765

 

Errata Resolução CONCASE Nº 008/2019 – Edital de Convocação 

Retifica a Resolução CONCASE Nº 008/2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo 
– DOM/ES, de 05 de abril de 2019, edição Nº 1236, página 236. 

Artigo 7. - Inciso IX 

Onde se lê: Ter concluído com aprovação o processo de avaliação e pré-seleção destinado ao 
aprendizado e à avaliação de conhecimento do Sistema de Garantia de Direitos; Instrumentos 
Normativos de Garantia dos Direitos: Constituição Federal, Tratados Internacionais, Lei Federal 8.069/90 
– Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  atualizado por Lei Federal 12.696/12 e Lei Federal 
13.257/2016, Lei Municipal 3898/12; Resolução 113/06 e 170/2014 (CONANDA); Estudo de caso. 

Leia-se: Ter concluído com aprovação o processo de avaliação e pré-seleção destinado ao aprendizado e 
à avaliação de conhecimento do Sistema de Garantia de Direitos; Instrumentos Normativos de Garantia 
dos Direitos: Constituição Federal, Tratados Internacionais, Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) atualizado; Lei Municipal 3898/12; Resolução 113/06 e 170/2014 (CONANDA); 
Estudo de caso. 

Artigo 14 –  

Onde se lê: A prova de conhecimentos versará sobre: Sistema de Garantia de Direitos; Instrumentos 
Normativos de Garantia dos Direitos: Constituição Federal, Tratados Internacionais, Lei Federal 8.069/90 
– Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  atualizado por Lei Federal 12.696/12 e Lei Federal 
13.257/2016, Lei Municipal 3898/12; Resolução 113/06 e 170/2014 (CONANDA); Estudo de caso. 

Leia-se: A prova de conhecimentos versará sobre: Sistema de Garantia de Direitos; Instrumentos 
Normativos de Garantia dos Direitos: Constituição Federal, Tratados Internacionais, Lei Federal 8.069/90 
– Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) atualizado; Lei Municipal 3898/12; Resolução 113/06 e 
170/2014 (CONANDA); Estudo de caso. 

Serra, 4 de julho de 2019 

Comissão Organizadora da Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares 2019. 

 

Câmara Municipal

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912326378
Publicação Nº 210759

Câmara Municipal da Serra – ES

Resumo de Termo Contratual

1º Termo Aditivo do Contrato nº 9912326378. Cláusula primeira do Objeto, o presente Termo Aditivo tem por objeto a 
prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses. Cláusula segunda da prorrogação, em conformidade 
com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar 
o contrato por 12 (doze) meses, de 04/07/2019 a 03/07/2020. Cláusula terceira da vigência, o presente Termo Aditivo 
terá vigência a partir da data de sua assinatura. Cláusula quarta, da dotação orçamentária 4.1. Os recursos orçamentários 
previsto na Cláusula Décima – Da Dotação Orçamentária do contrato ora aditado para a cobertura das despesas decor-
rentes deste Contrato têm seu valor estimado em R$ 12.000,00 (doze mil reais). 4.2. A classificação destas despesas se 
dará da seguinte forma: Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 / 1.001.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
Programa de Trabalho: 01.031.0010.2006 - Garantir a Atuação Legislativa. Cláusula quinta, da publicação: Caberá à CON-
TRATANTE, por sua conta, a publicação resumida do presente Termo Aditivo na imprensa oficial e no prazo legal. Cláusula 
sexta, da ratificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato 
originário, não modificadas pelo presente instrumento.

Serra – ES, 04 de julho de 2019.

Rodrigo Márcio Caldeira

Presidente da C.M.S.
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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

PORTARIA Nº 186/2019
Publicação Nº 210706

PORTARIA Nº 186/2019

REVOGAR A PORTARIA Nº 165/2014, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL 06/08/2014, QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ PROPORCIONAL A SERVIDORA ADRIANA GONÇALVES FERREIRA BORGES.

Art. 1º – Cessar os efeitos da Portaria n° 165/2014, de 15/07/2014, que concedeu Aposentadoria por Invalidez, com 
proventos proporcionais, a Servidora Srª ADRIANA GONÇALVES FERREIRA BORGES, no cargo efetivo de Agente Técnico 
Administrativo e de Serviços, matrícula n.º 6401, lotada na Secretaria Municipal da Educação, fixando seus proventos na 
forma do Art. 6º-A da EC 41/03 (redação da EC 70/12) c/c o Art. 79, Inciso I, § 2º e Art. 84 e seus §§ da Lei 2360/2001, 
a partir de 04/06/2014.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03/07/2019, revo-
gados as disposições em contrario.

Serra, 04 de julho de 2019

Evilasio de Angelo

Diretor Presidente
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

1º RELATÓRIO AMOSTRAS LICITAÇÃO EPI E ABERTURA DE PRAZO DE RECURSO
Publicação Nº 210729

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREGÃO PRESENCIAL 038/2019 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

1º RELATÓRIO DAS AMOSTRAS

EMPRESA: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA - EPP
CNPJ: 08.778.869/0001-73

ENDEREÇO: AV. BERTOLO MALACARNE, Nº 41, GLÓRIA, SÃO GABRIEL DA PALHA – ES CEP: 29780-000
TELEFONE: (27) 3727-3425

Marca Resultado Análise

LOTE 00003 – avental frontal em tecido 1,00Mx0,60M cor azul
Justificativa: o produto atende às especificações do edital. BENETHERM Aprovada

LOTE 00048 – luva de segurança contra agentes mecânicos tipo 1 
tam G

Justificativa: o produto atende às especificações do edital.
KALIPSO Aprovada

LOTE 00050 – luva de segurança contra agentes mecânicos tipo 2 
tam G

Justificativa: o produto atende às especificações do edital.
KALIPSO Aprovada

LOTE 00052 - luva de segurança contra agentes mecânicos tipo 3 
tam G

Justificativa: o produto atende às especificações do edital.
KALIPSO Aprovada

EMPRESA: MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 39.406.327/0001-01

ENDEREÇO: RUA CLARINDA RODRIGUES JORDÃO, Nº 30/36, ARARIGUABA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES CEP: 29305-457
TELEFONE: (28) 3522-1744

Marca Resultado Análise

LOTE 00045 – luva de segurança contra agentes mecânicos e químicos
Justificativa: o produto atende às especificações do edital. PLASTCOR Aprovada

EMPRESA: EKIPAR EPI E EPC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 27.378.112/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA ÂNGELO ALTOÉ, Nº 20, CENTRO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ES CEP: 29375-000
TELEFONE: (28) 3546-2570

Marca Resultado Análise

LOTE 00004 – bloqueador solar FPS 30 creme 120 g/ml
Justificativa: o produto atende às especificações do edital. SUNDAY Aprovada

LOTE 00021 – botina feminina para uso ocupacional
Justificativa: o produto atende às especificações do edital. MARLUVAS Aprovada

LOTE 00064 – óculos de segurança cor preto ou marrom escuro mesclado
Justificativa: o produto atende às especificações do edital. KALIPSO Aprovada
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LOTE 00067 – perneira de segurança com joelheira cor marrom
Justificativa: o produto atende às especificações do edital. FOURSEG Aprovada

LOTE 00074 – respirador purificador de ar de segurança
Justificativa: o produto atende às especificações do edital. ALLTEC Aprovada

LOTE 00038 – cinturão de segurança para trabalho em altura tipo paraque-
dista

Justificativa: o produto atende às especificações do edital.
MULT Aprovada

Renata Cristina Batista Negri

CPF: 110.155.117-83

ABERTURA DE PRAZO DE RECURSO REFERENTE ÀS AMOSTRAS

Após análise das amostras, a pregoeira abre o prazo para interposição de Recurso referente as amostras, recursos deverão 
ser protocolados no setor de protocolo da PMVNI, em até 03 ( três) dias após esta publicação.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PREGOEIRA OFICIAL

2º RELATÓRIO DAS AMOSTRAS E ABERTURA PRAZO PARA RECURSO PP 40
Publicação Nº 210724

PREFEITURA MUNICIAPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

PREGÃO PRESENCIAL 040/2019 – MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA

2º RELATÓRIO DAS AMOSTRAS

EMPRESA: PLASTIFIK LTDA - EPP
CNPJ: 36.390.359/001-60

ENDEREÇO: AVENIDA JUDITE LEAO CASTELO RIBEIRO, 480 – JARDIM CAMBURI – VITORIA - ES
CEP: 29090-720

TELEFONE: (27) 3337-4406

Marca Resultado Análise

LOTE 00021 – COLA BASTÃO 10G
Justificativa: o produto atende às especificações do edital. OFFICE FIX Aprovada

 _____________________________

João Victor Batista do Nascimento

CPF: 105.644.027-96

Aline Aparecida Pianzoli

CPF: 116.780.147-45

ABERTURA DE PRAZO DE RECURSO REFERENTE ÀS AMOSTRAS

Após análise das amostras, a pregoeira abre o prazo para interposição de Recurso referente as amostras, recursos deverão 
ser protocolados no setor de protocolo da PMVNI, em até 03 ( três) dias após esta publicação.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PREGOEIRA OFICIAL
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000081/2019 - ZULCAO FERRAGENS EIRELI -ME
Publicação Nº 210726

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000081/2019

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADO: ZULCAO FERRAGENS EIRELI - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE SERRALHEIRO E SOLDADOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA. ITENS EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 59.536,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais).

VIGÊNCIA: 24 de junho de 2019 à 24 de junho de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 24 de junho de 2019.

Braz Delpupo

Prefeito Municipal

TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE ES CONTRATO 70 DE 2019
Publicação Nº 210691

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2019

RESUMO DO CONTRATO Nº000070/2019

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADO: TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VNI/ES

OBJETO: Referente a contratação de CARTÓRIO para atender a Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.

VALOR TOTAL: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

VIGÊNCIA: 01 de julho de 2019 à 31 de dezembro 2019.

DATA DE ASSINATURA: 01 de julho de 2019.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal
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Viana

Prefeitura

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2019
Publicação Nº 210802

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2019

Processo Administrativo nº. 1962/2019.

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 023/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Contratada: JM MERCHER COMERCIAL DU REI.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE INSUMOS ALIMENTÍCIOS, PARA OS CURSOS DA ÁREA DE 
GASTRONOMIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA O VIANENSE - 
GERAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Valor: R$ 47.711,69 (quarenta e sete mil, setecentos e onze reais, e sessenta e nove centavos).

Vigência: será 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 04 de julho de 2019.

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESUMO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 054/2010
Publicação Nº 210804

RESUMO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº. 054/2010

Processo Administrativo nº. 1100/2013.

Dispensa de Licitação com base no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

Locatário: MUNICIPIO DE VIANA/ES, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Locador: CLOVES D’OLIVEIRA.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Locação nº. 054/2010, firmado entre as partes, 
por mais 12 (doze) meses nos termos previstos em sua Cláusula Quinta.

Valor: R$ 13.187,40 (treze mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

Vigência: a partir de 01 de junho de 2019, por mais 12 (doze) meses.

Viana/ES, 01 de junho de 2019

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 127/2018
Publicação Nº 210828

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 127/2018

Processo Administrativo nº. 8045/2018.

Adesão a Ata de 004/2017 do Fundo Municipal de Saúde de Marataízes, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 
003/2017.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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Contratada: EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº. 127/2018, firmado entre as partes, 
por mais 12 (doze) meses nos termos previstos em sua Cláusula Quinta, e nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº. 
8.666/93.

Valor: R$ 48.718,00 (quarenta e oito mil, setecentos e dezoito reais).

Vigência: a partir de 29 de junho de 2019, por mais 12 (doze) meses.

Viana/ES, 27 de junho de 2019.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 206/2018
Publicação Nº 210806

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 206/2018

Processo Administrativo nº. 4453/2019.

TOMADA DE PREÇOS no. 013/2018.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: COARE CONSTRUÇÃO, ACABAMENTO E REFORMA EIRELI ME.

Objeto: ACRÉSCIMO ao valor do Contrato de Prestação de Serviços nº. 206/2018 firmado entre as partes, fundamento na 
Lei n º 8.666/1993 e suas alterações.

Valor: O valor do presente instrumento é de R$ 115.507,05 (cento e quinze mil, quinhentos e sete reais e cinco centavos), 
correspondendo ao percentual de 49,66% (quarenta e nove, vírgula sessenta e seis por cento) ao valor inicialmente con-
tratado, passando o valor GLOBAL do Contrato para R$ 348.107,00 (trezentos e quarenta e oito mil, cento e sete reais).

Viana/ES, 03 de julho de 2019.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2018
Publicação Nº 210826

RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 019/2018

Processo Administrativo nº. 7097/2019.

Chamada Pública nº 002/2018.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Contratada: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA - ADRA.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 019/2018, firmado entre as partes, por mais 
120 (cento e vinte) dias, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira.

Vigência: a partir de 13 de junho de 2019, por mais 120 (cento e vinte) dias.

Viana/ES, 13 de junho de 2019.

JOSÉ LUIS OLIVEIRA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 101/2016
Publicação Nº 210807

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 101/2016

Processo Administrativo nº. 6078/2018.

Pregão Presencial para Registro de Preços nº 014/2016.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES.

Contratada: ROMEIRO ALIMENTAÇÃO LTDA.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato de Fornecimento nº. 101/2016, firmado entre as partes, por 
mais 12 (doze) meses, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, com base no art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.

Valor: R$ 395.800,00 (trezentos e noventa e cinco mil e oitocentos reais).

Vigência: por mais 12 (doze) meses, a partir de 14 de julho de 2019.

Viana/ES, 03 de julho de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL
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Vila Pavão

Prefeitura

1º T.A. CONTRATO 022/2019
Publicação Nº 210751

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 022 / 2019

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

LOCADOR: WB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA EPP.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do Item 
01 da Cláusula Quarta do contrato firmado entre as partes, em 20/02/2019.

DO VALOR DO TERMO ADITIVO: O valor total estimado deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao acréscimo 
do contrato, é R$ 54.250,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais).

DA DESPESA: Ficha – 160.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, 
firmado entre as partes.

Vila Pavão/ES, 04/07/2019.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO E PREÇOS Nº 058/2019, 064/2019 E 065/2019
Publicação Nº 210701

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 063 /2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Vila Pavão – ES.

FORNECEDOR REGISTRADO: DL DENTAL LTDA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais 
odontológicos.

VALIDADE DA ATA: 12 Meses (a partir da publicação).

VALOR GLOBAL: R$ 50.884,00.

Vila Pavão, ES, 03/07/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 064 /2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Vila Pavão – ES.

FORNECEDOR REGISTRADO: HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI ME.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais 
odontológicos.

VALIDADE DA ATA: 12 Meses (a partir da publicação).

VALOR GLOBAL: R$ 11.139,50.
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Vila Pavão, ES, 03/07/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 065 /2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal de Vila Pavão – ES.

FORNECEDOR REGISTRADO: ODONTOPLUS LTDA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais 
odontológicos.

VALIDADE DA ATA: 12 Meses (a partir da publicação).

VALOR GLOBAL: R$ 25.108,98.

Vila Pavão, ES, 03/07/2019.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

CONTRATO 084/2019
Publicação Nº 210741

RESUMO DO CONTRATO Nº 084/2019

PROCESSO Nº 004135/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

CONTRATADA: CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI.

OBJETO: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão-de-obra para Ampliação da Creche 
Municipal Girassol, no Município de Vila Pavão/ES, com recursos oriundos do Edital de Chamada Pública n° 001/2018 do 
FUNPAES – Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito 
Santo.

VIGÊNCIA: 120 Dias.

VALOR TOTAL: R$ 610.073,57.

RECURSOS FINANCEIROS: Ficha

674.

Vila Pavão/ES, 04/07/2019.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

DISPENSA 048/2019
Publicação Nº 210703

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 000098 / 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048 / 2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 7.000 (SETE MIL) CÉDULAS DE VOTAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS PARA O PRO-
CESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 000098/2019, referente à Dispensa de Licitação, 
embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do artigo 24, Inciso II da lei federal 
8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa ROSELKY 
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GRÁFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 27.353.630/0001-04, o Item 01, no valor total de 
R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), para o fornecimento do objeto em referência, com base no artigo 24, Inciso II da 
lei federal 8.666/93 e suas alterações, em conseqüência, fica convocada as proponentes para assinatura do instrumento 
de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Vila Pavão/ES, 03 de Julho de 2019.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

DISPENSA Nº 047-2019
Publicação Nº 210773

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004410 / 2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047 / 2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR E CAMISETAS PARA 
CAMPANHAS E EVENTOS OFICIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo n.º 004410/2018, referente à Dispensa de Licitação, 
embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 24, inciso II, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: ACÁCIA 
COMÉRCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 25.073.995/0001-41, os itens 01 e 02, no 
valor total de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro), NOVAMED COMÉRCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
15.344.568/0001-05, os itens 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12, no valor total de R$ 10.917,00 (dez mil e nove-
centos e dezessete reais), para a contratação em referência, com base no Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, em conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Vila Pavão, ES, 03 de Julho de 2019.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019
Publicação Nº 210620

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019

PROCESSO Nº 00590/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais para manutenção, troca e reparos da ilu-
minação pública nas vias públicas e fornecimento de materiais elétricos.

COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DAS MICROEMPRESAS – ME EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP.

ABERTURA: 18/07/2019, às 08h00min.

Informações complementares e cópia do Edital poderão ser obtidas no setor de licitações na Rua Trav. Pavão, 80, 2° An-
dar, Centro, no horário de 08h00min às 11h00min em dias úteis, pelo tel. (27) 3753-1001 e/ou através do site oficial do 
município www.vilapavao.es.gov.br.

Vila Pavão/ES, 04/07/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro Oficial

http://www.vilapavao.es.gov.br
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