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Prefeitura de Guarapari realiza ação de fiscalização 
em Muquiçaba

A Prefeitura de Guarapa-
ri realizou, no último 
final de semana, mais 

uma ação de fiscalização para 
coibir a realização de eventos 
irregulares e estabelecimen-
tos que descumpriam normas 
do município, desta vez, no 
bairro Muquiçaba.

Através de monitoramento 
de redes sociais e de denún-
cias, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Agricultura 
(Semag), por meio da equipe 
do Disque Silêncio, em con-

junto com a Vigilância Sani-
tária, Fiscalização de Postura 
e a Polícia Militar, esteve em 
locais onde aconteciam os 
eventos com concentração de 
pessoas, sem autorização do 
município e sem as devidas 
licenças.

O Disque Silêncio funciona 
de segunda a sexta-feira em 
horário comercial, além de 
atuar de segunda a domingo, 
das 18h às 2h. O telefone para 
denúncias de poluição sonora 
é o (027) 99905-6397.

Festa on-line para comemorar padroeira de 
Anchieta

Teve início na última sex-
ta (07) a Festa de Nossa 
Senhora da Assunção, 

padroeira do município de 
Anchieta. Este ano irá come-
morar os 430 anos da dedica-
ção da igreja matriz realizada 
por São José de Anchieta, em 
15 de agosto de 1590. Essa é 
a igreja que integra o conjun-
to arquitetônico do Santuário 
Nacional de São José de An-
chieta.

A Festa de Nossa Senhora 
da Assunção acontece en-
tre os dias 07 e 16 de agosto. 
A novena e as missas serão 
transmitidas, a partir das 19h, 
nas redes sociais do Santuário 
Nacional de São José de An-
chieta.

Localizado no sul do Espíri-
to Santo, a 80 km da capital Vi-
tória, o Santuário Nacional de 
São José de Anchieta é um pa-

trimônio histórico e cultural 
que conserva marcos impor-
tantes da história do municí-
pio de Anchieta, do estado do 
Espírito Santo e da história do 
Brasil. O primeiro a celebrar a 
Festa de Nossa Senhora da As-
sunção nessa igreja foi o pró-
prio São José de Anchieta que 
no dia 15 de agosto de 1590 
realizou a dedicação da igreja 
com festa e teatro.

Marcos históricos para a his-
tória da cidade de Anchieta

Dia 15 de agosto de 2020 
será comemorado os 430 
anos da dedicação da igreja 
que hoje compõe o Santuário 
Nacional de São José de An-
chieta, a igreja que foi cons-
truída e inaugurada pelo pró-
prio Anchieta.

Por ocasião da dedicação 
da igreja – que é a cerimônia 
religiosa a partir da qual a 

construção passa a ser con-
siderada um templo religioso 
– São José de Anchieta escre-
veu o Auto da Assunção, uma 
peça teatral em Tupi para re-
cepção da imagem de Nossa 
Senhora da Assunção que vie-
ra de Portugal.

O cenário do Auto da As-
sunção pode ser visto até os 
dias de hoje: o Porto de Re-
ritiba, hoje conhecido como 
porto de baixo; o adro (pá-
tio) da igreja da Assunção 
(a igreja que hoje integra o 
Santuário Nacional de São 
José de Anchieta) e o inte-
rior dessa mesma igreja.

M I D I A S S O C I A I S DO 
SANTUÁRIO PARA ACOMPA-
NHAR A FESTA:

Site www.santuariodeanchie-
ta.com

Instagram @santuariodean-
chieta

Facebook Santuário de An-
chieta

YouTube TV Santuário de An-
chieta

WhatsApp (28) 99939-4243
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Consórcios Intermunicipais

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região Polinorte do ES

15 º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – CIM POLINORTE - REDE CUI-
DAR CENTRAL

Publicação Nº 291151

15 º EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – CIM POLINORTE - REDE CUIDAR CENTRAL

O Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE – REDE CUIDAR CENTRAL LINHARES/ES, no uso de suas 
atribuições, através da homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, convoca para se apresentar na sede do Consór-
cio Público da Região Polinorte, localizado a Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, nº 05 – Cohab – Ibiraçu – ES no prazo de 02 (dois) dias 

úteis. Ressaltamos que o candidato deverá estar munido dos respectivos documentos:
11.1 Para efeito de formalização do contrato, fica OBRIGATÓRIA a apresentação de cópia legível dos seguintes documentos:

a) Uma (01) Foto 3X4 recente; b) Cópia do comprovante de residência (acompanhado do original); c) Cópia do grupo sanguíneo 
(acompanhado do original); d) Cópia da Carteira de Identidade ou Carteira Nacional de Habilitação que esteja dentro do prazo de 
validade (acompanhado do original); e) Cópia do CPF (acompanhado do original); f) Cópia da CTPS (acompanhado do original); g) 
Cópia da certidão de nascimento ou casamento (acompanhado do original); h) Cópia de certidão de nascimento de filhos menores 

de 14 (quatorze) anos – se possuir - (acompanhado do original); i) Cópia do Título de eleitor com comprovante da última votação ou 
declaração de quitação da justiça eleitoral; (acompanhado do original); j) Cópia do certificado de reservista ou documento equivalen-
te, se do sexo masculino (acompanhado do original); k) Cópia do documento de inscrição no PIS/PASEP, se houver (acompanhado do 
original); l) Declaração de acumulação ou não de cargos em funções públicas – Modelo Anexo VII; m) Declaração de Bens – Modelo 
Anexo VIII; n) Diploma ou certificado de conclusão do curso correspondente à escolaridade exigida para o cargo (acompanhado do 
original); o) Cópia do registro no conselho de classe com comprovação de quitação e regularidade profissional; p) Atestado médico 

de sanidade física e mental, emitido por médico devidamente credenciado – Médico do Trabalho; q) Certidão negativa de débitos com 
a Fazenda Publica Estadual; r) Cópia do número da conta corrente (cartão ou talão de cheque ou outro documento que comprove). A 

conta corrente informada não poderá ser conta conjunta e deverá, obrigatoriamente, ser do Banco: Caixa Econômica Federal (Po-
dendo ser: conta corrente, conta salário ou poupança). 11.1.1 Na hipótese da não apresentação da documentação prevista no item 

anterior para fins de formalização do contrato, o candidato classificado será automaticamente ELIMINADO.
11.1.2 A contratação temporária de pessoal será por período de 01 (um) ano podendo ser renovável por igual período.

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO FUNÇÃO

TIANNY MARTINS POUBEL SILVEIRA 01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Linhares/ES, 10 de agosto de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Presidente

Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte

2ª ERRATA RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2020 DO 
CIM POLINORTE

Publicação Nº 291232

2ª ERRATA RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2020 DO CIM POLINORTE

Artº 1º - O presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado Nº 003/2020 do CIM POLINORTE no uso de 
suas atribuições, divulga abaixo a Errata do Resultado Preliminar.

NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA

QUANT NOME PONTOS SITUAÇÃO

1 JOSÉ NILTON DE JESUS PEREIRA 100 APROVADO

2 MARIA TEREZA CANDEIA 100 APROVADO

3 MARIA MAURA COUTINHO MORAS 100 APROVADO

4 VERÔNICA BATISTA VIEIRA DE PAULA 100 APROVADO

5 CAMILA GARDIMAN RIBONDI 100 APROVADO

6 DANIELE AZEREDO RIBEIRO 100 APROVADO

7 VIVIANE ANACLETO PIGNATON 100 APROVADO

8 KAROLINE NASCIMENTO SILVESTRE 100 APROVADO
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9 ROSIANE INÁCIO SIMÕES DE PAULA 98 APROVADO

10 IZIMAR MARINHO 95 CLASSIFICADO

11 DAVI MOREIRA 95 CLASSIFICADO

12 ELISANGELA DA SILVA ALVES 90 CLASSIFICADO

13 DANIELE CAPICHE DOS SANTOS SILVA 90 CLASSIFICADO

14 JHONATHAN DOS SANTOS ALVES 88 CLASSIFICADO

15 CELIA REGINA DE AMORIM 80 CLASSIFICADO

16 RENATA GONÇALVES NASCIMENTO ELLER 80 CLASSIFICADO

17 CAROLINY SANTOS NERY 80 CLASSIFICADO

18 OZANETE ALVARENGA SOELLA 78 CLASSIFICADO

19 CRISTIANE DOS SANTOS NASCIMENTO PORTO 78 CLASSIFICADO

20 MARCIA APARECIDA DA SILVA PONTES 75 CLASSIFICADO

21 VERA LUCIA DO SACRAMENTO SILVA 73 CLASSIFICADO

22 AURIELCIA DUARTE AREAS DOS SANTOS 73 CLASSIFICADO

23 MARILENE CHAGAS DOS SANTOS 73 CLASSIFICADO

24 JOSIMAR SANTORIO DA SILVEIRA 72 CLASSIFICADO

25 NILSON ANTONIO TEIXEIRA PILKER 68 CLASSIFICADO

26 DELZILENE NUNES VIEIRA 68 CLASSIFICADO

27 SONIA MARIA SOARES COZER 65 CLASSIFICADO

28 SILVANA HORACIO NEVES DOS SANTOS 59 CLASSIFICADO

29 JOELMA PEREIRA LOPES PAZ 53 CLASSIFICADO

30 MARCIA ALVES DE OLIVEIRA ANDRADE 53 CLASSIFICADO

31 JANE MARIA DE MELO SILVA DE OLIVEIRA 51 CLASSIFICADO

2ª ERRATA RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2020 DO CIM POLINORTE

Artº 1º - O presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado Nº 003/2020 do CIM POLINORTE no uso de 
suas atribuições, divulga abaixo a Errata do Resultado Preliminar.

NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA

32 MARIA DA PENHA LOPES MOURA 48 CLASSIFICADO

33 ELIZANGELA MARIANO FLORO 48 CLASSIFICADO

34 BRENDA BARBOSA PRATT 19 CLASSIFICADO

ADILEIA DOS SANTOS FRAGA FEU DESCLASSIFICADO*

ALEXSANDRA ALVES UMBELINO DESCLASSIFICADO*

ARLIANDRA BARBOSA MAGDALENA DESCLASSIFICADO*

CHRISTIELLY VASCONCELOS DE AGUIAR DESCLASSIFICADO*

CLAUDIA APARECIDA GONÇALVES DE
OLIVEIRA

DESCLASSIFICADO*

ELIANE GOMES DA SILVA DESCLASSIFICADO*

ELZA RODRIGUES VIANA DESCLASSIFICADO*

FERNANDA GOMES MIRANDA DESCLASSIFICADO*

GIOVANA LIMA CARDOSO DESCLASSIFICADO*

ILMA TONON PEREIRA DESCLASSIFICADO*

JANDERLANI FRANCISCO BRAW DESCLASSIFICADO*

JESSICA SANTOS DAS VIRGENS DESCLASSIFICADO*

JOSELICA MARTINS PATROCINIO DESCLASSIFICADO*

KELLY DA SILVA SOUZA DESCLASSIFICADO*

LAIS APARECIDA SILVA DESCLASSIFICADO*

MARCIA MARIA VAZ MARTINS DESCLASSIFICADO*

MARIA ESTER CAMPI ALVES DESCLASSIFICADO*

MARIA MARLENE MOTA SILVA DESCLASSIFICADO*

MARIA RUELA DE OLIVEIRA DESCLASSIFICADO*

MICHELLE SANTOS DE CARVALHO DESCLASSIFICADO*

REGISSON MONTEIRO DOS SANTOS DESCLASSIFICADO*
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RUTILÉIA CLEMENTE DE OLIVEIRA DESCLASSIFICADO*

SANDRA DE SOUZA CONCEIÇÃO SOEIRO DESCLASSIFICADO*

VIVIANE GONÇALVES SANTOS DESCLASSIFICADO*

*Desclassificado: Não atendeu às exigências dos Itens: 7.2 e/ou 7.4 e/ou 8.3 e/ou 8.4 e/ou anexo II.

Ibiraçu – ES, 10 de agosto de 2020.

Jennifer Guzzo Zambon

Presidente da Comissão Especial

PORTARIA CIM POLINORTE Nº 14-P, DE 06 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291085

PORTARIA CIM POLINORTE Nº 14-P, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

NOMEIA AGENTE ADMINISTRATIVO DO CIM POLINORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe 
confere o Estatuto e o Contrato de Consórcio Público;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear MISSLEIDE BARBOZA TOBIAS, para o cargo de Agente Administrativo do CIM POLINORTE, padrão E, 
constante do Anexo II do Estatuto Social e Contrato de Consórcio Público, a partir de 02/01/2019.

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

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

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

Ibiraçu/ES, 06 de agosto de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Presidente

Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte

Registrada e Publicada na Secretaria do Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte, em 06 de agosto de 2020.

PORTARIA CIM POLINORTE Nº 15 – P, DE 07 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291086

PORTARIA CIM POLINORTE Nº 15 – P, DE 07 DE AGOSTO DE 2020.

Institui Comissão Especial objetivando a análise técnica de documentos e projetos do Chamamento Público, para a seleção 
e contratação de Organização Social para gestão dos serviços do SAMU 192, e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe 
confere o Contrato de Consórcio Público e o Estatuto;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir Comissão Especial para acompanhamento da parte técnica na elaboração do edital, análise técnica dos 
documentos e projetos do Chamamento Público, processamento e julgamento conforme as normas contidas no edital, 
tendo como objeto a seleção e contratação de Organização Social para a gestão dos serviços do SAMU 192 na Região Po-
linorte do Espírito Santo, no modelo de governança regional por meio deste consórcio público:
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- Coordenador: Teresinha Pereira Bozzi

- Equipe de Apoio: Stephania Broetto de Freitas Vieira – representante do município de Ibiraçu;

Melanie Marchiori – representante do município de Linhares;

Denise Bubach Lyra – representante da Superintendência Regional de Saúde – Região Central

Art. 2º - A Comissão desenvolverá suas atividades até a Conclusão e assinatura do Contrato de Gestão.

Art. 3º - A comissão de que trata esta portaria observará no que couber, as disposições das leis e normativos estaduais, 
inclusive do Tribunal de Contas, pertinentes a contratação de Organizações Sociais pelo setor público, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

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

Ibiraçu/ES, 07 de agosto de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Presidente

Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte

Registrada e Publicada na Secretaria do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, 07 de agosto de 2020.

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA ORÇAMENTÁRIA CIM POLINORTE Nº 07, DE 04 DE AGOSTO DE 2020, 
PUBLICADA COM ERRO NA EDIÇÃO Nº 1574 DO DIA 06/08/2020

Publicação Nº 291165

PORTARIA ORÇAMENTÁRIA CIM POLINORTE Nº 07, DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DA DESPESA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE, no uso de suas atribuições, com poderes que 
lhe confere o Estatuto e o Contrato de Consórcio Público, com base no disposto no inc. III do art. 5º da Resolução Orça-
mentária nº 01/2020 – Assembleia Geral, com o objetivo de incluir no orçamento 2020 a gestão associada dos serviços 
do SAMU 192;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica autorizado, nos termos do inciso III do § 1° do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abertura 
de Crédito Adicional Especial ao orçamento do Consórcio Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE, para o exercício 
financeiro de 2020, no valor de R$ 2.652.000,00 (dois milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil reais), para atender a 
dotação orçamentária abaixo discriminada:

ÓRGÃO : 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE

FUNÇÃO: 10 – SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0001 - APOIO ÀS ATIVIDADES DA SAÚDE DO CIM POLINORTE DO ES

PROJETO/ATIVIDADE: 2.012 – GESTÃO ASSOCIADOS DOS SERVIÇOS SAMU 192

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 14.300,00

3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.700,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 28.000,00
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3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 20.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28.600,00

3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.451.200,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 600,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 600,00

4.4.50.52.00 Equipamentos e Material Permanente 67.000,00

TOTAL 2.652.000,00

Art. 2º. Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata 
o art. 1º, desta Portaria, a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

ÓRGÃO: 01 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 101 – CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE

FUNÇÃO: 10 – SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0001 – APOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO POLINORTE DO ES

PROJETO/ATIVIDADE: 2.002 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE APOIO E DIAGNOSTICO CONTRATADOS

333903900
Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurí-

dica – Ficha 16
2.652.000,00

TOTAL 2.652.000,00

Art. 3º. 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 com recursos previstos no orçamento do CIM POLINORTE.

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

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

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

Ibiraçu/ES, 04 de agosto de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Presidente

Consórcio Público da Região Polinorte – Cim Polinorte
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Consórcio Público CONDOESTE

PORTARIA CONDOESTE N.º 006R/2020
Publicação Nº 291080

 

  
    CCOONNDDOOEESSTTEE  

____________________________________________________________________________________________________ 

Praça Isidoro Binda, N.º 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. CEP 29702 - 040.  

Telefone: (27) 3711-2910. CNPJ N.º11.422.312/0001- 00.   

E.mail: administrativo@condoeste.es.gov.br 

Site: www.condoeste.es.gov.br 

1 

PORTARIA CONDOESTE N.º 006R/2020, DE 07 DE AGOSTO 

DE 2020: ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO 

ORÇAMENTO DA DESPESA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO 

DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Presidente do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada 

de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – 

CONDOESTE, Sr. GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO, no uso de suas atribuições 

legais e estatutárias, 

 

Resolve: 

 

Art. 1.º Fica autorizado, nos termos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal N.º 

4.320/64, a abrir Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do Consórcio Público 

para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce 

Oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, para o Exercício Financeiro de 

2020, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para atender a dotação 

orçamentária abaixo discriminada: 

 

Órgão: 01.  Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de 

Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE 

Unidade Orçamentária: 101. Consórcio Público para Tratamento e Destinação 

Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito 

Santo – CONDOESTE 

Função: 17 – Saneamento 
Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano  
Programa: 0001 – Apoio a Atividade de Tratamento e Destinação Final de 

Resíduos Sólidos 

Projeto/Atividade: 2.001 – Manutenção de Atividades de Administração Geral 
3.3.90.94.00  Indenizações e Restituições Trabalhistas 25.000,00 
TOTAL  25.000,00 
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2 

 
Art. 2.º Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do 

Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1.º, desta Portaria, a anulação 

parcial da seguinte dotação orçamentária: 

 

Art. 3.º Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a 

que se refere o § 5.º, do art. 17, da Lei Complementar N.º 101/2000, por se tratar de 

despesa com recursos previstos no orçamento do CONDOESTE. 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

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

 
Colatina/ES, 07 de agosto de 2020. 

 

___________________________________________ 

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO 

Presidente do CONDOESTE 

Prefeito de Santa Teresa/ES 

Órgão: 01 – Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de 

Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE 

Unidade Orçamentária: 101 – Consórcio Público para Tratamento e Destinação 

Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito 

Santo – CONDOESTE 

Função: 17 – Saneamento 
Subfunção: 512 – Saneamento Básico Urbano  
Programa: 0002 – Apoio as Atividades de Planejamento Municipal 
Projeto/Atividade:1.003 – Elaboração de Planos, Estudos e Projetos na Área de 

Saneamento e Resíduos Sólidos 

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -  Pessoa Jurídica – Ficha 24 25.000,00 
TOTAL  25.000,00 
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Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES

03 - EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - BIOHOSP
Publicação Nº 291188

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 113/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de MEDICAMENTOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE 
DO ESPÍRITO SANTO – CIM NORTE e onze dos seus municípios consorciados.

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2020. CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A. CNPJ: 
18.269.125/0001-87. ITENS: 124 (R$ 0,36); 247 (R$ 1,39).

DATA DA ASSINATURA: 10/08/2020.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e 
no Diário Oficial dos Municípios.

Nova Venécia – ES, 10 de agosto de 2020.

IGOR TOSCANO BASSETTI

PREGOEIRO

18- EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SEMEAR
Publicação Nº 291150

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº 113/2020. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de MEDICAMENTOS PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE 
DO ESPÍRITO SANTO – CIM NORTE e onze dos seus municípios consorciados.

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2020

CONTRATADA: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP.

CNPJ: 10.269.296/0001-02.

ITENS: 64 (R$ 5,26); 113 (R$ 0,11); 140 (R$ 0,15); 141 (R$ 0,27); 300 (R$ 6,424); 432 (R$ 3,13); 451 (R$ 14,10); 457 
(R$ 3,07); 469 (R$ 3,32); 500 (R$ 17,37).

DATA DA ASSINATURA: 29/07/2020.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contado da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e 
no Diário Oficial dos Municípios.

Nova Venécia – ES, 07 de agosto de 2020.

IGOR TOSCANO BASSETTI

PREGOEIRO
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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Publicação Nº 291107

Aviso de Adesão a Ata de Registro de Preços

O Município de Afonso Cláudio/ES, por intermédio do Setor de Compras, torna Público a Adesão ao ítem 01 da Ata de 
Registro de Preços Nº 046/2020 (oriunda do Pregão Presencial Nº 110/2019, Processo nº11617/2019, da Prefeitura Mu-
nicipal de Santa Maria de Jetibá/ES.

Contratada: Empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotivos, CNPJ Nº 59.104.422/0024-46.

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo 0 KM Flex, tipo passeio com no mínimo quatro portas, para atendimento ao 
Produtor Rural do Município de Afonso Cláudio/ES, visando melhorar o atendimento e adoção de tecnologias modernas no 
Campo, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico de acordo com o ofício/SEMADE nº 
080/2020.

Valor total: R$ 45.700,00 (quarenta e cinco mil e setecentos reais).

Dotação Orçamentária: 11 01 20 122 0008 Projeto/Atividade: 1.002, Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, 
Elemento de Despesa: 44905200000 Equipamento e Material Permanente, Fonte de Recurso: 19300000000, Recursos de 
Alienação de Bens/Ativos, Ficha: 354, Nota de Pré Empenho Nº 000820/2020, emitida em 04/08/2020.

Afonso Cláudio/ES, em 10 de agosto de 2020.

Regina A. Fernandes de Souza

Chefe do Setor de Compras

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2020 - PROC. Nº 012148-2020
Publicação Nº 291092

Aviso de Pregão Eletrônico

Nº 013/2020

Proc. Nº 012148/2020

O Município de Afonso Cláudio/ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar Licitação, sob a modali-
dade “Pregão Eletrônico”, de acordo com as Leis 10.520/02, 8.666/93 e Dec. Mun. 058/19, por meio de Sistema Eletrônico, 
objetivando a aquisição de equipamentos e utensílio doméstico (cama fawler, panela de pressão e ventilador de parede), 
conforme condições e especificações contantes do Edital e Anexos, que estão disponíveis no site:www.licitacoes-e.com.br

- Acolhimento das propostas no sistema eletrônico à partir de: 21/08/2020 às 08:00 horas

- Abertura das propostas: 24/08/2020 às 08:00 horas

- Início da Sessão de Disputa:

24/08/2020 às 08h30min

Mais informações através do tel. (27) 3735.4005 ou e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br

Afonso Cláudio/ES, 10 de agosto de 2020.

Keyla M. Zanetti de Oliveira

Pregoeira

http://www.licitacoes-e.com.br
mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010-2020 - PROC. N° 012294-2020
Publicação Nº 291147

Aviso de Homologação

Pregão Eletrônico Nº 010/2020

Proc. Nº 012294/2020

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, principalmente as regras da Lei Nº 10.520/02, da LC Nº 123/06 
e subsidiariamente da Lei Nº 8.666/93, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico em epígrafe, em favor das empresas 
vencedoras/adjudicatárias:

- Grafica Triangulo Ltda - EPP, CNPJ Nº 05.961.368/0001-30, no lote 01 - no valor unitário de R$ 0,94 (noventa e quatro 
centavos), no lote 02 - no valor unitário de R$ 0,94 (noventa e quatro centavos), no lote 03 - no valor unitário de R$ 0,91 
(noventa e um centavos), no lote 04 - no valor unitário de R$ 0,20 (vinte centavos), no lote 05 - no valor unitário de R$ 
0,20 (vinte centavos), no lote 06 - no valor unitário de R$ 0,20 (vinte centavos), no lote 07 - no valor unitário de R$ 0,20 
(vinte centavos), no lote 08 - no valor unitário de R$ 0,20 (vinte centavos), no lote 09 - no valor unitário de R$ 0,20 (vinte 
centavos), no lote 11 - no valor unitário de R$ 0,21 (vinte e um centavos), no lote 12 - no valor unitário de R$ 0,21 (vinte 
e um centavos), no lote 13 - no valor unitário de R$ 0,21 (vinte e um centavos), no lote 14 - no valor unitário de R$ 2,34 
(dois reais e trinta e quatro centavos), no lote 15 - no valor unitário de R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos), no lote 
17 - no valor unitário de R$ 0,79 (setenta e nove centavos), no lote 19 - no valor unitário de R$ 1,84 (um real e oitenta 
e quatro centavos), lote 20 - no valor unitário de R$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos), lote 21 - no valor unitário 
de R$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos), lote 23 - no valor unitário de R$ 0,05 (cinco centavos), lote 28 - no valor 
unitário de R$ 2,73 (dois reais e setenta e três centavos), lote 29 - no valor unitário de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco 
centavos), lote 33 - no valor unitário de R$ 0,30 (trinta centavos), lote 36 - no valor unitário de R$ 0,05 (cinco centavos), 
lote 37 - no valor unitário de R$ 0,05 (cinco centavos), lote 38 - no valor unitário de R$ 0,05 (cinco centavos), lote 41 - no 
valor unitário de R$ 0,99 (noventa e nove centavos), lote 46 - no valor unitário de R$ 0,06 (seis centavos), lote 48 - no 
valor unitário de R$ 0,08 (oito centavos), lote 62 - no valor unitário de R$ 0,06 (seis centavos), lote 63 - no valor unitário 
de R$ 0,06 (seis centavos), lote 64 - no valor unitário de R$ 0,06 (seis centavos), lote 77 - no valor unitário de R$ 0,14 
(quatorze centavos) e no lote 78 - no valor unitário de R$ 0,14 (quatorze centavos);

- Grafica Imediato's Ltda - ME, CNPJ Nº 03.604.704/0001-61, no lote 10 - no valor unitário de R$ 0,21 (vinte e um cen-
tavos) e no lote 18 - no valor unitário de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), lote 31 - no valor unitário de R$ 0,68 
(sessenta e oito centavos), lote 44 - no valor unitário de R$ 4,00 (quatro reais), lote 49 - no valor unitário de R$ 2,20 (dois 
reais e vinte centavos), lote 51 - no valor unitário de R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos), lote 65 - no valor unitário 
de R$ 0,08 (oito centavos), lote 66 - no valor unitário de R$ 0,08 (oito centavos), lote 68 - no valor unitário de R$ 0,07 
(sete centavos), lote 69 - no valor unitário de R$ 0,09 (nove centavos), lote 70 - no valor unitário de R$ 4,40 (quatro reais 
e quarenta centavos), lote 71 - no valor unitário de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), lote 72 - no valor unitário 
de R$ 0,68 (sessenta e oito centavos), lote 73 - no valor unitário de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos), lote 74 - 
no valor unitário de R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos), lote 75 - no valor unitário de R$ 14,30 (quatorze reais e 
trinta centavos) e no lote 76 - no valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais);

- Grafica Aquarius Ltda - ME, CNPJ Nº 27.065.614/0001-08, no lote 16 - no valor unitário de R$ 2,45 (dois reais e qua-
renta e cinco centavos), no lote 22 - no valor unitário de R$ 0,05 (cinco centavos), no lote 24 - no valor unitário de R$ 
0,05 (cinco centavos), lote 25 - no valor unitário de R$ 0,19 (dezenove centavos), lote 26 - no valor unitário de R$ 0,33 
(trinta e três centavos), lote 27 - no valor unitário de R$ 0,37 (trinta e sete centavos), lote 30 - no valor unitário de R$ 
0,55 (cinquenta e cinco centavos), lote 32 - no valor unitário de R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos), lote 34 - no valor 
unitário de R$ 3,00 (três reais), lote 35 - no valor unitário de R$ 0,06 (seis centavos), lote 39 - no valor unitário de R$ 
0,05 (cinco centavos), lote 40 - no valor unitário de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), lote 42 - no valor unitário 
de R$ 0,05 (cinco centavos), lote 43 - no valor unitário de R$ 0,07 (sete centavos), lote 45 - no valor unitário de R$ 0,09 
(nove centavos), lote 47 - no valor unitário de R$ 0,09 (nove centavos), lote 50 - no valor unitário de R$ 0,50 (cinquenta 
centavos), lote 52 - no valor unitário de R$ 1,20 (um real e vinte centavos), lote 53 - no valor unitário de R$ 8,60 (oito 
reais e sessenta centavos), lote 54 - no valor unitário de R$ 7,28 (sete reais e vinte e oito centavos), lote 55 - no valor 
unitário de R$ 11,65 (onze reais e sessenta e cinco centavos), lote 56 - no valor unitário de R$ 5,50 (cinco reais e cin-
quenta centavos), lote 57 - no valor unitário de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos), lote 58 - no valor unitário 
de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), lote 59 - no valor unitário de R$ 0,10 (dez centavos), lote 60 - no valor 
unitário de R$ 0,09 (nove centavos), lote 61 - no valor unitário de R$ 0,16 (dezesseis centavos) e no lote 67 - no valor 
unitário de R$ 0,06 (seis centavos).

Afonso Cláudio/ES, em 07 de agosto de 2020.

Fundo Municipal de Saúde

Silvia Renata de O. Freisleben

Gestora
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 010/2020 - PROCESSO Nº 12802/2020
Publicação Nº 291168

Rescisão Unilateral do

Contrato Nº 010/2020

Processo Nº 12802/2020

O Município de Afonso Cláudio/Es, por meio do Fundo Municipal de Saúde, representado pela Gestora, Sra. Silvia Renata 
de O. Freisleben, denominado CONTRATANTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista tudo o que consta nos 
autos do Proc. Nº 012802/2020, RESOLVE, Rescindir Unilateralmente o Contrato Nº 010/2020, firmado com CKS COMÉR-
CIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ Nº 30.330.883/0001-69, representada pela Sra. Sara Vianna Freitas, denominada CON-
TRATADA, conforme cláusulas e condições seguintes:

I - Da Fundamentação Legal: Arts 77, 78, incisos I e II e 79, inciso I, da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, bem como, no item 14.1 do Contrato Originário.

II - Da Rescisão Contratual: A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração Municipal, segundo os dis-
positivos retro mencionados.

III - Da Justificativa: O ato se justifica em razão do não cumprimento, por parte da Contratada, das obrigações contratuais, 
resultando na inexecução do objeto.

IV - Da Publicação: O extrato do presente instrumento será publicado no Diário Oficial da União e Diário Oficial dos Muni-
cípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES, em cumprimento às disposições contidas no art. 61, parágrafo único da Lei 
8.666/93.

V - Das Disposições Gerais: 5.1 - A Contratada fica isentada de penalidade, pois, conforme comprovado nos autos, o des-
cumprimento das obrigações se deu em razão de motivo superveniente sem que houvesse contribuído para a ocorrência 
do fato. 5.2 - Nos termos do que estabelece o art. 109, inc. I, alínea “e” e § 1º da Lei 8.666/93, fica oportunizado desde 
já, o contraditório em ampla defesa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à 
data da publicação resumida do Ato. Caso não ocorra a apresentação de recurso ou sendo ele rejeitado, o Contrato ficará 
rescindido de pleno direito, não havendo absolutamente nenhum ônus ou obrigação entre as partes.

Afonso Cláudio/ES, 10 de agosto de 2020.

Fundo Municipal de Saúde

Silvia Renata de O. Freisleben

Gestora - Contratante



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 14

Água Doce do Norte

Prefeitura

PORTARIA Nº 506/2020
Publicação Nº 291079

PORTARIA Nº. 506/2020

“Coloca à disposição e dá outras providencias”

NOMEIA MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO, SINDICÂNCIA, SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA E PROCES-
SO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE 
ÁGUA DOCE DO NORTE – ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JACY RODRIGUES DA COSTA, Prefeito Municipal de Água Doce do Norte - ES, no uso das atribuições legais que lhes são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Art. nº 57, II; e, Art. nº 163 da Lei Complementar nº 62/1997;

CONSIDERANDO o disposto no capítulo III da Lei Complementar Municipal nº 62/1997, que normatiza sobre processos 
disciplinares, que prevê que o processo administrativo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servido-
res efetivos, designados pela autoridade competente que determinará, também, seu presidente;

CONSIDERANDO a necessidade da administração pública de exercer o controle, fiscalização e investigação das condutas 
irregulares no serviço público municipal, especialmente no que diz respeito a serviços e despesas públicas, eventualmente 
praticadas por servidores públicos;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, celeridade, economia e eficiência;

CONSIDERANDO o impedimento declarado pelo membro da COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO, SINDICÂNCIA, 
SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – ES, Sr. Edivan Fosse da Silva, em específico para atuar 
em procedimento administrativo cuja parte seja Lucineia Lopes Cabral, DETERMINA:

Art. 1º Fica nomeado o servidor efetivo municipal, Sr. Edicarlos José Campos para integrar a Comissão Permanente 
de Inquérito, Sindicância, Sindicância Investigativa e Processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela Portaria de nº 
300/2020, em substituição ao membro Edivan Fosse da Silva, para atuação específica no processo administrativo discipli-
nar nº 2099/2020, instaurado pela Portaria de nº 505/2020, que cuida sobre supostas irregularidades no Conselho Tutelar 
do Município de Água Doce do Norte – ES;

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

Água Doce do Norte – ES, 10 de agosto de 2020.

JACY RODRIGUES DA COSTA

Prefeito Municipal
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Alto Rio Novo

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL N°. 002/2020 (DECRETO N°. 5861/2020)
Publicação Nº 291258

HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL

N° 002/2020 (DECRETO N°. 5861/2020)

O PREFEITO MUNICIPAL de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e em consonância 
com a legislação federal, estadual e municipal, em vista do relatório final apresentado por meio da ata final confeccionada 
pela Comissão Organizadora e Examinadora do Processo Seletivo (Decreto n°. 5862/2020) e Parecer Jurídico n° 07/2020, 
faz saber a todos que virem a presente ou dela tiver conhecimento, que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO PROCESSO 
SELETIVO DO EDITAL N° 002/2020 (Decreto n°. 5861/2020, de 17 de julho de 2020), publicado no DOM/ES – edição n°. 
1575, publicação n°. 290761, de 07/08/2020, pág. 34, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, POR EXCEPCIONAL INTERES-
SE PÚBLICO, DE CONTADOR E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA O MUNICÍPIO 
DE ALTO RIO NOVO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a saber:

1. CONTADOR

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO

01 MARGUERITA MARIA MAFORTE MALTA 44

DESCLASSIFICADOS
(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS)

CANDIDATO EM DESACORDO

CARLA CRISTINA DE ALMEIDA Item 4.6 e item 6, inciso X

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

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2020.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2020
Publicação Nº 291231

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

CONTRATADO: PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA ME.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em recarga de cilindro de oxigênio 
para uso medicinal, imprescindível ao protocolo de atendimentos aos pacientes nas Unidades de Saúde do Município Alto 
rio Novo – ES, para o enfrentamento de saúde pública e demais atendimentos dos munícipes no Pronto Atendimento 24 
horas, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Alto Rio Novo/ES.

Vigência: A vigência do presente instrumento será da data da assinatura de sua publicação com término previsto para 
31/12/2020.

Valor: O valor global deste contrato é de R$ 13.992,00 (treze mil, novecentos e noventa e dois reais), em conformidade 
com o valor orçado de menor preço.

Secretaria Municipal de Saúde-Fundo Municipal de Saúde.
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016000016003.1030101432.153 – MANUTENÇÃO DO BLOCO DE CUSTEIO ATENÇÃO BASICA

33903000000- MATERIAL DE CONSUMO

016000016003.1012200232.027–MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

33903000000- MATERIAL DE CONSUMO

33903000000- MATERIAL DE CONSUMO

33903000000- MATERIAL DE CONSUMO.

Processo Administrativo: 001973/2020.

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2020
Publicação Nº 291172

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2020

Contratante: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES.

Contratado: JOÃO BATISTA MATHEUS

Objeto: O LOCADOR aluga um imóvel de sua propriedade, situado na Rua Marcos Miller, próximo a Escola Gustavo Am-
brust, Centro, Alto Rio Novo – ES, ao LOCATÁRIO, destinando-se exclusivamente para residência da família do(a) Sr(a) 
CAMILA DOMINGOS BARROS, a qual, consoante o Relatório Social elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência So-
cial, encontra-se em situação de vulnerabilidade social temporária.

Vigência A vigência do presente instrumento será da data de sua assinatura com término previsto para 31/12/2020.

Valor: Valor global de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Assistência Social
Dotação orçamentária Elemento de despesa

018100018101.0824300842.110 339036000 – OSTPF

F-226 000226

Processo Administrativo: 001954/2020.
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Anchieta

Prefeitura

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO
Publicação Nº 291074

Anchieta, 06 de junho de 2018.

Ofício/SEMAN/Nº118/2018 ao sr. fábio ricaldoni

NOTIFICAÇÃO

Considerando que decorreu o prazo de 20 dias sem que Vossa Senhoria apresentasse recurso, solicitamos a sua presença 
na Secretaria de Meio Ambiente para obter informações sobre o recolhimento espontâneo do valor da multa.

Para melhor atendimento favor fazer menção ao Auto de Multa nº 834/2017 que se encontra juntado no processo admi-
nistrativo nº 18762/2017.

Caso não haja o interesse de Vossa Senhoria o processo será enviado à Secretaria Municipal de Fazenda para a inscrição 
do débito em dívida ativa e demais providencias.

Atenciosamente,

JÉSSICA MARTINS DE FREITAS

Secretária de Meio Ambiente

Anchieta - ES
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Aracruz

Prefeitura

AVISO ABERTURA - PE N° 8021/2020 - SEMSA
Publicação Nº 291198

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 8021/2020

PROCESSO Nº 6468/2020

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.

OBJETO: Aquisição de água mineral, galão de 20 litros.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 20/08/2020.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 20/08/2020.

EDITAL disponível nos sites:

PMA: http://www.aracruz.es.gov.br; e

BLL: Endereço Eletrônico de Disputa: http://lanceeletronico.cloudapp.net.

Endereço Eletrônico de Cadastro no Sistema: http://bll.org.br/cadastro/.

Maiores informações poderão ser obtidas através do:

Telefone: (27) 3270-7444.

Email: semsa.pregao@aracruz.es.gov.br.

Aracruz/ES, 10 de Agosto de 2020.

Edson Wander Dambroz

Pregoeiro Oficial da SEMSA - PMA

DECRETO Nº 38294
Publicação Nº 291143

DECRETO N.º 38.294, DE 07/08/2020.

EXONERA SERVIDOR A PEDIDO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DA LEI N.º 2.898, DE 31/03/2006;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a Senhora GEICIARA SOARES DE SOUZA DE ALMEIDA, Matrícula n.º 27.210, do Cargo 
de Provimento Efetivo de Psicólogo, Nível VII, Padrão B, a partir de 28/07/2020, conforme Processo n.º 8.630/2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28/07/2020.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 07 de Agosto de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

http://www.aracruz.es.gov.br
http://lanceeletronico.cloudapp.net
http://bll.org.br/cadastro/
mailto:semsa.pregao@aracruz.es.gov.br
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ERRATA DA LEI 4317
Publicação Nº 291166

ERRATA DA LEI Nº 4.317, DE 05/08/2020.

ERRATA, na Publicação Nº 290924, Edição Nº 1576 do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, na data de 10/08/2020.

ONDE SE LÊ: “Art. 534. Das penalidades impostas nos termos desta Lei, o autuado, terá o prazo de 15 (quinze) dias cor-
ridos para interpor recurso, contados do dia do recebimento da notificação ou do auto de infração.”.

LEIA-SE: “Art. 534. Das penalidades impostas nos termos desta Lei, o autuado, terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos 
para interpor recurso, contados do dia do recebimento da notificação ou do auto de infração.

Parágrafo único. Findo o prazo para defesa sem que esta seja apresentada, ou seja julgada improcedente, será imposta 
multa ao infrator, que, cientificado através de ofício, procederá o recolhimento da multa no prazo de 15 (quinze) dias cor-
ridos, ficando sujeito a outras penalidades, caso não cumpra o prazo determinado.”.
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LEI Nº 4317
Publicação Nº 291176

 

 
 

1 
 

LEI N.º 4.317, DE 05/08/2020. 
 
 

REVISA A LEI MUNICIPAL N.º 3.143 DE 30 DE 
NOVEMBRO DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE ARACRUZ, 
INSTITUI O PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E 
EU SANCIONO A SEGUINTE LEI. 

 
TÍTULO I 

DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL 
 

CAPÍTULO I 
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 
Art. 1º Para assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

Cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, conforme o disposto no artigo 182 da 
Constituição Federal fica instituído o Plano Diretor Municipal - PDM do Município de 
Aracruz com abrangência de todo seu território e que deverá promover a integração e 
complementaridade entre as atividades urbanas e rurais com desenvolvimento sustentável. 

 
Art. 2º A ação governamental da Administração Municipal de Aracruz, 

relativamente ao desenvolvimento urbano, rural e ambiental do Município, será objeto de 
planejamento e coordenação permanentes, visando à melhoria da qualidade de vida da 
população, tendo como base os princípios e normas previstas na Constituição Federal e os 
demais princípios e normas previstas nesta Lei e seus regulamentos, estabelecendo normas 
de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do 
bem coletivo, da segurança, da justiça social e do equilíbrio ambiental.   

 
Art. 3º O planejamento do Município de Aracruz terá por finalidade 

promover a ordenação do uso e ocupação do solo com base nas condições físico-
ambientais e socioeconômicas locais e regionais, visando ao desenvolvimento sustentável 
da cidade e de núcleos urbanos, a distribuição espacial da população e das atividades 
econômicas do Município, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano 
e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente.  

 
Art. 4º O Plano Diretor Municipal é o instrumento da política de 

desenvolvimento e integra o processo contínuo de planejamento urbano e rural do 
Município, tendo como princípios fundamentais:   

 
a. função social da propriedade; 
b. o desenvolvimento sustentável;  
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c. as funções sociais da cidade;  
d. a igualdade e a justiça social;  
e. a participação popular. 
 
Art. 5º No processo de planejamento do território urbano e rural do 

Município fica garantida a participação da população pelo amplo acesso às informações 
sobre planos, projetos e programas e, ainda, pela representação de entidades e associações 
comunitárias em grupos de trabalho, comissões e órgãos colegiados no âmbito da 
Administração Municipal. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 

Art. 6º A propriedade da terra deve subordinar-se aos critérios de 
ordenamento territorial e às diretrizes de desenvolvimento Municipal desta Lei, para que 
cumpra sua função social.   

 
Art. 7º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende, no 

mínimo, os seguintes requisitos, respeitados os dispositivos legais e assegurados:  
 

I. a compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura, 
equipamentos e serviços públicos disponíveis;   

 
II. a compatibilidade do uso da propriedade com a preservação da 

qualidade do ambiente urbano e natural;  
 

III. a compatibilidade do uso da propriedade com a segurança, bem estar 
e a saúde de seus usuários e vizinhos;  

 
IV. a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, nos casos em 

que couber, de acordo com as determinações indicadas nesta lei.   
 

 
CAPÍTULO III 

DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 

Art. 8º A implementação do Plano Diretor Municipal - PDM de Aracruz 
será procedida na forma desta Lei. 

 
Art. 9º O Plano Diretor Municipal como instrumento da política urbana e 

rural tem como objetivos: 
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I. promover a integração e a complementaridade entre atividades 
urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do 
Município e a garantia do direito a cidade sustentável, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

 
II. disciplinar a ocupação e o uso do solo, através da introdução de 

normas urbanísticas, em consonância com o meio ambiente e a infraestrutura disponível 
 

III. adequar e controlar a densidade demográfica nas áreas urbanizadas e 
urbanizáveis com vistas a racionalizar a utilização da infraestrutura urbana e, ainda 
promover maior conforto e qualidade no espaço da cidade; 

 
IV. promover o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade, e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território, de 
forma a assegurar o bem estar dos seus habitantes; 

 
V. preservar, conservar e recuperar as áreas, edificações e equipamentos 

de valor histórico, paisagístico e natural; 
 

VI. estabelecer mecanismo de participação da comunidade no 
planejamento urbano e na fiscalização de sua execução; 

 
VII. distribuir homogeneamente os equipamentos urbanos na cidade, de 

forma a propiciar melhoria no acesso dos cidadãos; 
 

VIII. incentivar a implantação de atividades produtivas de forma 
sustentável, expandindo o mercado de trabalho de maneira equilibrada no território e 
socialmente inclusiva; 

 
IX. adequar o sistema viário ao desenvolvimento urbano do Município; 

 
X. recuperar para a coletividade a valorização imobiliária decorrente da 

ação do Poder Público. 
 
Art. 10. O ordenamento da ocupação e do uso do solo urbano e rural deve 

assegurar: 
 

I. a cooperação entre o poder público e a iniciativa privada e os demais 
setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;  

 
II. a utilização racional da infraestrutura urbana;  

 
III. a descentralização das atividades urbanas, com a disseminação de 

bens, serviços e infraestrutura no território municipal, considerados os aspectos locais e 
regionais;  
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IV. o desenvolvimento econômico orientado para a criação e a 
manutenção de empregos e rendas, mediante o incentivo à implantação e à manutenção de 
atividades que os promovam; 

 
V. o acesso à moradia e a oferta disciplinada de solo urbano e rural; 

 
VI. a justa distribuição dos custos e dos benefícios decorrentes dos 

investimentos públicos; 
 

VII. a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e do 
patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assegurado, quando de 
propriedade pública ou privada, o acesso a eles; 

 
VIII. o seu aproveitamento socialmente justo e ecologicamente 

equilibrado, mediante a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis; 
 

IX. a sua utilização de forma compatível com a segurança e a saúde dos 
usuários e dos vizinhos; 

 
X. o atendimento das necessidades de saúde, educação, 

desenvolvimento social, abastecimento, esporte, lazer e turismo do Município; 
 

XI. o controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada 
dos imóveis urbanos, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou 
inadequado em relação à infraestrutura urbana, a retenção especulativa de imóvel urbano, 
que resulte na sua subutilização ou não utilização, a deterioração das áreas urbanizadas; 

 
XII. a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, 
uso e ocupação do solo e edificação; 

 
XIII. a oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e 

serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características 
locais; 
 

Art. 11. Consideram-se como partes integrantes desta Lei o Glossário, os 
Mapas, as Plantas e as Tabelas que a acompanham, sob a forma de Anexos, numerados  de 
01 a 12 com o seguinte conteúdo: 
 

Anexo 01 - Glossário 
Anexo 02 - Macrozoneamento 
Anexo 03 - Mapa do Perímetro Urbano 
Anexo 03 a – Localização geral 
Anexo 03 b – Sede do Município 
Anexo 03 c - Orla Santa Cruz 
Anexo 03 d - Orla Coqueiral 
Anexo 03 e – Orla Barra do Sahy 
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Anexo 03 f– Orla Barra do Riacho 
Anexo 03 g – Orla Vila do Riacho 
Anexo 03 h - Guaraná 
Anexo 03 i - Jacupemba 
Anexo 03 j - Santa Rosa 
Anexo 03 l – Novo Irajá 

 
Anexo 04 – Classificação das atividades por Grupos de Impacto 
 
Anexo 05 - Mapa do Zoneamento Urbanístico: 
Anexo 05 a - Localização geral 
Anexo 05 b – Zoneamento Ambiental 
Anexo 05 c - Sede do Município 
Anexo 05 d - Orla Santa Cruz 
Anexo 05 e - Orla Coqueiral 
Anexo 05 f - Orla Barra do Sahy 
Anexo 05 g - Orla Barra do Riacho 
Anexo 05 h - Orla Vila do Riacho 
Anexo 05 i - Guaraná 
Anexo 05 j - Jacupemba 
Anexo 05 l - Santa Rosa 
Anexo 05 m – Novo Irajá 
 
Anexo 06 - Tabela de Índices Urbanísticos 
 
Anexo 07 - Mapa de Hierarquia viária: 
Anexo 07 a - Localização geral 
Anexo 07 b - Sede do Município 
Anexo 07 c - Orla Santa Cruz 
Anexo 07 d - Orla Coqueiral 
Anexo 07 e – Orla Barra do Sahy 
Anexo 07 f – Orla Barra do Riacho 
Anexo 07 g – Orla Vila do Riacho 
Anexo 07 h – Guaraná 
Anexo 07 i – Jacupemba 
Anexo 07 j – Santa Rosa 
 
Anexo 08 - Características geométricas e físicas das vias e ciclovias; 
 
Anexo 09 - Tabela de Áreas Destinadas à Guarda e Estacionamento de 

Veículos Carga e Descarga de Mercadorias e Vagas de bicicletas. 
 
Anexo 10 - Dimensionamento de vagas e vias de circulação interna de 

estacionamentos; 
 
Anexo 11 - Fechamento para condomínios por unidades autônomas; 
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Anexo 12 – Portaria DECEA Nº 246/ICA, de 26 de abril de 2018. Plano 
Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) e o Plano de Zona de Proteção de 
Procedimentos de Navegação Aérea (PZPPNA) para o Aeródromo PRIMO BITTI. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DOS EIXOS PRIORITÁRIOS E DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ 
 

Art. 12. A política de desenvolvimento do Município de Aracruz, em todos 
os seus aspectos multidisciplinares, deverá ser orientada com base em diretrizes 
sustentáveis, estabelecendo formas de desenvolvimento fundamentadas na 
responsabilidade social, ambiental, econômica, cultural e política de maneira a contemplar 
as gerações presentes e as futuras, respeitando as especificidades locais e buscando a 
inclusão social e a melhoria da qualidade de vida de todos. 

 
Art. 13. Com base nas características locais, na integração regional e nos 

objetivos da política de ordenamento territorial do Município ficam definidos os seguintes 
eixos prioritários do Plano Diretor Municipal de Aracruz: 
 

I. Da Cidade Compacta; 
 

II. Da Cidade Sustentável; 
 

III. Da Urbanidade: Cidade Inclusiva e Acolhedora; 
 

IV. Da Cidade Acessível; 
 

V. Da Cidade Democrática e Digital. 
 

Seção I 
Da Cidade Compacta 

 
Art. 14. A noção de cidade compacta se apresenta como uma oposição ao 

modelo de urbanização disperso e fragmentado que caracterizou a urbanização da cidade 
de Aracruz procurando orientar para um modelo de urbanização mais sustentável, por meio 
da contenção da expansão urbana especulativa e desnecessária, da utilização dos vazios 
urbanos existentes, da otimização da infraestrutura instalada, da diversidade de usos 
públicos, da integração de modais de transporte, da priorização de pedestres e dos modais 
de transporte não motorizados e coletivos e da qualificação dos espaços urbanos. 

 
Art. 15. São diretrizes para a Cidade Compacta: 

 
I. ocupar o solo de forma compacta, em consonância com as 

características de cada região da cidade, estimulando densidades populacionais e 
construtivas compatíveis com a infraestrutura instalada, para diminuir os custos da cidade, 
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o impacto ambiental, as distâncias intramunicipais e viabilizar o transporte coletivo e 
modais não motorizados; 

 
II. articular na redefinição dos perímetros urbanos, a contenção da 

expansão urbana especulativa e desnecessária, as propostas de mobilidade e acessibilidade 
contidas no Plano de Mobilidade do Município de Aracruz - PLANMOB, a proteção, 
conservação e preservação dos recursos naturais, com especial atenção aos mananciais e 
bacias de captação, áreas de amortecimento de cheias e Áreas de Preservação Permanente; 

 
III. ocupar vazios urbanos para otimizar a infraestrutura instalada, 

minimizar os impactos sobre a expansão urbana e atuar sobre a retenção e especulação da 
terra urbanizada;  

 
IV. adequar as áreas de expansão urbana e o seu desenho urbano aos 

eixos estruturadores de mobilidade projetados no Plano de Mobilidade do Município de 
Aracruz - PLANMOB, à capacidade e disponibilidade da infraestrutura urbana já existente 
a uma ambiência urbana mais qualificada; 

 
V. promover a multifuncionalidade das unidades territoriais em termos 

de oferta de equipamentos e serviços públicos, comércio/serviços, empregos e moradia, 
como forma de diminuir a demanda por transporte e as distâncias a serem percorridas; 

 
VI. fortalecer os subcentros de atendimento as comunidades rurais e 

estimular novas centralidades para minimizar a convergência de deslocamentos para o 
centro da cidade; 

 
VII. compatibilizar os territórios de uso específico indígenas e da 

agroindústria com as determinações do Plano Diretor Municipal. 
 

Seção II 
Da Cidade Sustentável  

 
Art. 16. A noção de cidade sustentável procura incluir as questões 

ambientais e rurais relevantes para pensar o desenvolvimento territorial de Aracruz, 
integrando nesse eixo as questões relativas às áreas verdes municipais, o saneamento 
ambiental e à estrutura produtiva do Município, visando o desenvolvimento do território 
articulado a infraestrutura urbana, a preservação do patrimônio ambiental e ao pressuposto 
de que o crescimento econômico mais inclusivo e sustentável do Município somente pode 
ocorrer a partir de mudanças qualitativas e o tratamento de sua relação e seus impactos 
socioambientais. 

 
Art. 17. São diretrizes para a Cidade Sustentável: 
 

I. adequar e compatibilizar as áreas de expansão e adensamento urbano 
com a infraestrutura de saneamento ambiental existente e planejada; 
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II. delimitar e adequar as Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) do Plano 
Diretor Municipal de Aracruz (PDM) ao novo código florestal e restringir os processos de 
descaracterização destas Zonas visando a ocupação urbana; 

 
III. integrar na política de preservação ambiental do Plano Diretor 

Municipal de Aracruz (PDM) as bacias e sub-bacias e estimular as propostas de 
recuperação ambiental de áreas degradadas, as conexões e infraestruturas verdes, tais como 
corredores ecológicos, parques lineares, parques naturais, lagoas de drenagem, parque 
urbano e o tratamento e regulação das ocupações litorâneas em consonância com o Projeto 
Orla; 

 
IV. estabelecer no Plano Diretor Municipal de Aracruz (PDM) Zonas 

Multiusos nos locais previstos para receber empreendimentos econômicos de grande porte; 
 

V. preservar e desestimular a ocupação urbana intensiva e industrial de 
grande impacto em direção às áreas com potencial paisagístico e ambiental: regiões 
brejosas nas planícies de inundação; estuários e áreas úmidas e inundáveis e regiões 
serranas; 

 
VI. adotar dentro da política de incentivo aos empreendimentos 

econômicos critérios especiais para estimular a atração de empreendimentos de menor 
impacto ambiental, tecnologicamente avançados e com forte geração de emprego e renda; 

 
VII. reservar área no Município para implantação de um polo de 

tecnologia e sustentabilidade que reforce a interação nos projetos entre as instituições de 
ensino, pesquisa e capacitação da região, empresas, sociedade civil e poder público; 

 
VIII. fortalecer e qualificar no Plano Diretor Municipal de Aracruz (PDM) 

a vocação logística da cidade de Aracruz; 
 

IX. articular e integrar o Plano Diretor Municipal de Aracruz (PDM) ao 
Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável para estabelecer uma política de 
planejamento e gestão do meio território rural, valorizando a preservação e conservação 
ambiental à produção do pequeno agricultor familiar e ao turismo rural, cultural, litorâneo, 
considerando como atividade econômica potencial de Aracruz;   

 
X. atualizar o Plano Municipal de Redução de Risco e integrar ao Plano 

Diretor Municipal de Aracruz (PDM) com a finalidade de impedir a ocupação, 
implementar obras de drenagem e contenção de talude de áreas suscetíveis a processos de 
movimentos de massa e alagamentos, e nos casos mais complexos, propor o 
reassentamento de famílias cujas habitações estejam condenadas pela defesa civil e/ou 
planos de contingência e emergência principalmente de áreas inundáveis. 
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Seção III 
Da Urbanidade: Cidade Inclusiva e Acolhedora  

 
Art. 18. A noção de Urbanidade diz respeito à realização plena da vivência 

urbana que engloba qualidades relacionadas à solidariedade, à diversidade, à percepção e 
ao sentimento de pertencimento ao espaço em que se vive, articula-se ao direito à cidade 
que é constituído pelas diversidades sociais, culturais, paisagísticas e pautado nos termos 
de uma construção coletiva, multifacetada e que se quer solidária no ordenamento do 
território.  

 
Art. 19. São diretrizes para a Urbanidade: 

 
I. estabelecer uma rede integrada e qualificada de espaços públicos em 

Aracruz de abrangência local, municipal e regional; 
 

II. ressaltar e integrar, nos instrumentos do Plano Diretor Municipal de 
Aracruz (PDM) o potencial turístico, paisagístico e cultural do litoral, do agroturismo e do 
patrimônio histórico cultural, em especial índios, negros, imigração italiana e o patrimônio 
edificado; 

 
III. reforçar e qualificar o caráter de centralidade assumido pela cidade 

de Aracruz em relação aos Municípios vizinhos e a centralidade dos distritos em relação às 
comunidades locais e rurais; 

 
IV. atualizar a lista do patrimônio histórico arquitetônico local, indicar 

os graus de preservação e articular ações de informação, valorização e dinamização destes 
territórios e suas edificações; 

 
V. promover o conforto térmico, acústico, da qualidade do ar 

atmosférico e qualificar a paisagem urbana dos núcleos urbanos consolidados, por meio de 
práticas ecológicas como a recuperação de corpos d’água; recuperação de áreas 
degradadas, arborização e paisagismo; 

 
VI. adotar critérios próprios no Plano Diretor Municipal de Aracruz 

(PDM) para os novos parcelamentos do solo e edificações nas áreas de expansão urbana 
que estimulem uma maior qualidade e inserção dos espaços públicos planejados e a 
integração paisagística e urbanística com o entorno; 

 
VII. .ampliar e qualificar os espaços urbanizados prioritários para 

pedestres e ciclistas na cidade; 
 

VIII. integrar o Plano Diretor Municipal de Aracruz (PDM) a questão do 
etnozoneamento, mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, 
sociocultural e produtiva para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes 
indígenas e observando as diretrizes do Decreto Lei Federal 7.747/2012 que institui a 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI. 
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Seção IV 
Da Cidade Acessível  

 
Art. 20. A condição de acessibilidade diz respeito as diversas formas e 

meios de acesso amplo e democrático ao espaço urbano e rural, a uma variedade de 
serviços, equipamentos e centralidades essenciais ao pleno exercício da cidadania e bem-
estar de sua população, associando-se não somente as formas de deslocamento e transporte, 
mas também a distribuição e concentração espacial da população, das atividades 
produtivas, dos pólos de emprego e renda e as condições mínimas de acesso à terra 
urbanizada, moradia digna e a cidade. 

 
Art. 21. São diretrizes para a Cidade Acessível: 

 
I. vincular, a partir da aprovação desta lei, a alocação dos 

investimentos em infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos e ações de 
regularização fundiária sustentável no Plano Plurianual, prioritariamente as áreas 
estabelecidas como Zonas Especiais de Interesse Social do Plano Diretor Municipal de 
Aracruz; 

 
II. integrar as propostas do Plano de Mobilidade do Município de 

Aracruz - PLANMOB ao Plano Diretor priorizando as ações de incentivo ao transporte 
coletivo, aos modos não motorizados e a integração socioespacial da cidade; 

 
III. articular o uso e ocupação do solo à capacidade viária, a 

disponibilidade de transporte, aos eixos estruturadores da mobilidade e as centralidades e 
pólos geradores de tráfego, emprego e renda da cidade;   

 
IV. adotar as políticas estabelecias no Plano Local de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS) para as áreas prioritárias a receberem projetos de regularização 
fundiária sustentável, para os novos projetos Habitacionais de Interesse Social 
considerando a demanda habitacional, a melhor localização dos empreendimentos e a 
diversificação das políticas habitacionais do Município; 

 
V. intensificar os esforços no Plano Diretor Municipal de Aracruz 

(PDM) no sentido de uma maior intervenção sobre a questão fundiária à partir da aplicação 
dos instrumentos de gestão social da valorização da terra, em especial a Outorga Onerosa 
do Direito de Construir e Mudança de Uso, o Parcelamento Edificação ou Utilização 
Compulsórios e o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) Progressivo no Tempo; 

 
VI. criar um banco de terras para a Habitação de Interesse Social, no 

prazo de 12 (doze) meses a partir da aprovação desta lei, nas áreas urbanas consolidadas à 
partir do aproveitamento das condicionantes dos empreendimentos econômicos e 
imobiliários; 

 
VII. identificar áreas com potencial para serem alvo de Operações 

Urbanas Consorciadas e estimular ações conjuntas entre os setores público, privado, 
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Organizações da Sociedade Civil, indígenas e a sociedade civil em geral, no intuito de 
qualificar, criar, dinamizar e integrar os espaços urbanos e rurais da cidade.  
 

Seção V 
Da Cidade Democrática e Digital  

 
Art. 22. A Cidade democrática e digital refere-se à experiência das novas 

tecnologias de comunicação e informação (NTCI), voltados para a disponibilização de 
informações sobre a cidade e o Plano Diretor Municipal de Aracruz (PDM), visando o 
incremento das potencialidades de participação civil no planejamento e gestão da cidade, 
bem como no monitoramento e avaliação do plano, buscando ampliar a politização da 
gestão da cidade, dando maior dinamismo na democratização das informações, ampliando 
a participação com auxílio dessas novas tecnologias e devendo ser entendida como 
complemento e não como substituto das formas tradicionais de participação política, que 
também devem ser potencializadas com o uso destas novas tecnologias.  

 
Art. 23. São diretrizes para a Cidade Democrática e Digital: 

 
I. criar o projeto “Cidade Democrática e Digital”, no prazo de 12 

meses, a contar da data da publicação desta lei, por meio da implantação de um 
Observatório da Cidade de Aracruz, espaço institucional próprio e autônomo responsável 
por definir e implantar uma política de informações integradas e acessível online para o 
apoio ao planejamento, gestão, monitoramento e avaliação da cidade, bem como para 
subsidiar e potencializar o processo participativo da sociedade civil;  

 
II. estabelecer um programa integrado de divulgação, discussão e 

monitoramento dos Estudos de Impacto (Ambiental, de Vizinhança, Valorização 
Imobiliária, Mudança de Zoneamento), no prazo de 24 meses, a contar da data da 
publicação desta lei, objetivando democratizar as informações, qualificar as exigências e 
análises dos impactos, avaliar os processos cumulativos de impacto e acompanhar o 
andamento das suas condicionantes; 

 
III. ampliar a interação e a participação das ações dos Conselhos 

Municipais com a sociedade civil, por meio do Observatório da Cidade de Aracruz e o uso 
das novas tecnologias de informação e comunicação; 

 
IV. criar um Programa Integrado dos setores de fiscalização municipal 

ambiental, urbanístico, posturas e tributário, no prazo de 24 meses a partir da aprovação 
desta lei, no sentido de modernizar e ampliar as ações de divulgação/capacitação junto à 
sociedade civil, empreendedores e profissionais ligados aos setores, ampliar o uso das 
novas tecnologias para o monitoramento e fiscalização da cidade e intensificar as ações 
fiscalizadoras para o devido cumprimento das legislações municipais; 

 
V. estabelecer parcerias com as instituições de ensino, pesquisa e 

extensão do Município e da região, no intuito de ampliar a produção de informações e as 
pesquisas sobre o planejamento e a gestão da cidade, bem como para a implantação do 
Projeto “Cidade Democrática e Digital”; 
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VI. simplificar e separar a lei do Plano Diretor Municipal de Aracruz 
(PDM) dos códigos municipais visando tornar a legislação mais acessível, clara e objetiva; 

 
VII. criar um canal online permanente de acompanhamento da 

implementação e monitoramento do plano e das ações do Conselho do PDM, no prazo de 6 
meses a partir da aprovação desta lei.      
 
 

CAPÍTULO V 
DO ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 
Seção I 

Do Uso e Ocupação do Solo 
 

Art. 24. O ordenamento territorial se dará pelo controle do uso, ocupação e 
parcelamento do Solo que definem a densificação, o regime de atividades, os dispositivos 
de controle das edificações e do parcelamento do solo, que configuram o regime 
urbanístico municipal. 

 
Art. 25. Os projetos construtivos serão aprovados e licenciados mediante a 

indicação da atividade e da respectiva classificação de usos e índices referidos nesta Lei. 
 

Seção II 
Do Uso do Solo 

 
Art. 26. Todas as atividades urbanas e rurais e os parâmetros urbanísticos 

deverão obedecer às características e finalidades das Macrozonas e das Zonas em que 
vierem a se instalar neste Município. 

 
Art. 27. As atividades urbanas e rurais serão analisadas em função de seu 

potencial como geradores de impacto urbano e ambiental, conforme a seguinte 
classificação: 
 

I. uso residencial unifamiliar: compreende as edificações destinadas à 
habitação com uma unidade residencial autônoma; 

 
II. uso residencial multifamiliar: compreende as edificações destinadas 

à habitação com 02 (duas) ou mais unidades residenciais autônomas; 
III. uso não residencial: compreende as atividades de comércio, 

prestação de serviços, institucionais e industriais enquadradas no grupo 01 (um), 02 (dois) 
e 03 (três), constantes no anexo 04 (quatro); 

 
IV. uso misto: é aquele que apresenta a associação do uso residencial 

unifamiliar ou multifamiliar, com o uso não residencial, dentro de um mesmo lote, 
devendo ser observado as tabelas de índices urbanísticos, constante no anexo 06 (seis); 
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V. uso rural: aquele que envolve atividades características do meio 
rural, tais como agricultura, criação de animais, atividades extrativistas e aquelas 
compatíveis com esses usos, abrangendo a agroindústria. 

 
Art. 28. As atividades não residenciais em função do grau de impacto 

urbano e ambiental e o porte das edificações classificam-se nos seguintes grupos, 
constantes no anexo 04 (quatro): 
 

I. Grupo 01 - enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, 
serviço, institucional e industrial que não causem impactos significativos à vizinhança, 
poluição ambiental e nem atraem ou produzam tráfego pesado ou intenso e com limite de 
área total construída de 375 m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados), salvo 
exceções especificadas no anexo 04 (quatro); 

 
II. Grupo 02 - enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, 

serviço, institucional e industrial, que podem causar impacto significativo ao meio 
ambiente, à mobilidade urbana e à vizinhança demandando maior controle para sua 
implantação e com limite de área total construída de 750 m² (setecentos e cinquenta metros 
quadrados), salvo exceções especificadas no anexo 04 (quatro); 

 
III. Grupo 03 - enquadram-se neste grupo as atividades de comércio, 

serviço, institucional e industrial dos grupos 01 (um), 02 (dois) e 03 (três), com área total 
construída superior a 750 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) e que são 
potencialmente geradoras de impacto ao meio ambiente, à mobilidade urbana e social no 
seu entorno, independente da área, salvo exceções especificadas no anexo 04 (quatro); 

 
IV. Atividades Especiais - são aqueles usos, atividades e edificações 

que apresentam características específicas do seu funcionamento ou que demandam 
necessidades especiais de implantação por serem potencialmente causadoras de 
significativos impactos no entorno onde se localizam, exigindo maior controle para sua 
implantação. 
 

§ 1º A permissão das atividades especiais nas zonas de uso e os seus 
índices urbanísticos deverão ser avaliados pela Comissão Técnica do Plano Diretor 
Municipal – CTPDM e aprovada pelo Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM. 

 
§ 2º Às atividades industriais e comerciais já instaladas nas diversas 

Zonas de Uso, na data da publicação desta Lei, fica garantido o direito de continuar 
desenvolvendo suas atividades no mesmo local. 

 
Art. 29. As atividades enquadradas no Grupo 01 que ultrapassarem a área 

limite de 375 m² (trezentos e setenta e cinco metros quadrados) passarão a ser consideradas 
do Grupo 02 apenas no que diz respeito aos usos permitidos e tolerados por zona, devendo 
continuar a adotar os índices urbanísticos do Grupo 01. 

 
Art. 30. As atividades enquadradas no Grupo 02 que ultrapassarem a área 

limite de 750 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) passarão a ser consideradas do 
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Grupo 03 apenas no que diz respeito aos usos permitidos e tolerados, devendo continuar a 
adotar os índices urbanísticos do Grupo 02. 

 
Art. 31. Anuência Municipal corresponde à avaliação do Município quanto 

ao uso e ocupação do solo para fins de implantação de atividades, viabilidades para 
abertura de empresas, licenciamentos ambientais e demais fins, conforme a definição dos 
usos permitido, tolerado e proibido definidos nos anexos 04 e 06. 

 
Art. 32. O Município emitirá a Anuência das atividades para os mais 

variados fins, através de solicitação de Carta de Anuência, por meio da apresentação dos 
seguintes documentos: 
 

I. requerimento solicitando Carta de Anuência devidamente assinado; 
 

II. cópia simples do CNPJ da empresa ou cópia do CPF da pessoa 
física; 

 
III. cópia simples número de inscrição cadastral do imóvel (IPTU) ou 

Mapa de localização contendo coordenadas geográficas UTM Datum SIRGAS 2000; 
 

IV. cópia simples do Contrato Social em caso de empresas; 
 

V. quaisquer outros documentos, quando constatado a necessidade de 
solicitação pela Secretaria Municipal competente para emissão de carta de anuência. 

 
Art. 33. A emissão da Carta de Anuência do Município trata-se 

especificamente da permissão das atividades quanto ao zoneamento urbano, não 
implicando assim à documentos de titularidade do imóvel, doação de imóveis, concessões 
ou quaisquer outros títulos de posse por parte do Município. 

 
Art. 34. A análise técnica dos impactos urbanos para fins de enquadramento 

quanto ao grupo de atividades não exclui a necessidade de licenciamento ambiental, nos 
casos que a legislação o exigir.  

 
Art. 35. As atividades que não constam no anexo 04 (quatro) deverão ser 

enquadradas nas respectivas categorias de uso definidas no Art. 27, mediante proposta da 
Comissão Técnica do Plano Diretor Municipal – CTPDM e incluídas mediante decreto do 
Executivo municipal. 

 
Art. 36. Para definição e enquadramento das atividades conforme os 

impactos urbanos e ambientais deverão ser observados os seguintes parâmetros:  
 

I. Quanto ao impacto ambiental: 
 
a. poluição sonora, efeito provocado pela difusão do som, com origem 

em máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares, num tom demasiado 
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alto, conforme dispõe a NBR-10151/2000, ou outra regulamentação que vier a lhe 
substituir; 

 
b. poluição atmosférica, mudanças da atmosfera susceptíveis de causar 

impacto a nível ambiental ou de saúde humana, através da contaminação por gases, 
partículas sólidas, liquidas em suspensão, material biológico ou energia; 

 
c. poluição hídrica, introdução num corpo d’água de qualquer matéria 

ou energia que venha a alterar as propriedades dessa água, afetando, ou podendo afetar, por 
isso, a "saúde" das espécies animais ou vegetais que dependem dessas águas ou com elas 
tenham contato, ou mesmo que venham a provocar modificações físico-químicas nas 
espécies minerais contatadas, ou ainda alterando ou podendo alterar a integridade do 
sistema coletor de esgotos; 

 
d. geração de resíduos sólidos, materiais sólidos considerados sem 

utilidade, supérfluos ou perigosos, produzidos, manipulados ou estocados pelo homem, 
com riscos potenciais ou reais ao meio ambiente e à saúde pública. 

 
II. Quanto ao impacto na mobilidade urbana: 
 
a. geração de tráfego pesado: operação ou atração de veículos pesados 

como ônibus, caminhões, carretas, máquinas ou similares que apresentem lentidão de 
manobra com ou sem utilização de cargas; 

 
b. geração de tráfego intenso: atividades que atraem intenso número de 

pessoas em razão do porte do estabelecimento, da concentração de pessoas ou veículos 
gerando grande número de vagas de estacionamento e embarque e desembarque criados ou 
necessários; 

 
III. Quanto ao impacto urbanístico: 
 
a. interferência significativa na infraestrutura urbana; 
 
b. interferência significativa na prestação de serviços públicos; 
 
c. necessidade de parâmetros urbanísticos especiais; 
 
d. interferência significativa na paisagem urbana; 
e. interferência significativa na vizinhança. 

 
Art. 37. Quanto à qualidade da ocupação do solo, os usos podem ser 

considerados permitidos, tolerados e proibidos para cada tipo de zona, sendo definidos da 
seguinte forma: 

 
I. o uso permitido compreende as atividades que apresentam clara 

adequação à zona de uso de sua implantação; 
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II. o uso tolerado compreende as atividades que apresentam risco e 
incomodidade sobre a área de inserção, que demandam análise específica da Comissão 
Técnica do Plano Diretor Municipal – CTPDM para avaliar o impacto e, permitir ou 
indeferir a implantação da mesma nas zonas de uso;  

 
III. o uso proibido compreende as atividades que apresentam total 

incompatibilidade com a zona de uso de sua implantação. 
 
§ 1º As atividades e usos não incluídos nas zonas de uso, conforme anexo 

04 (quatro), são consideradas proibidas. 
 
§ 2º Aprovação de atividades e usos na Zona de Proteção do Aeródromo 

(PBZPA) do município de Aracruz-ES devem atender as exigências contidas na Portaria 
DECEA Nº 246/ICA, DE 26 de abril de 2018, Anexo 12 (doze) desta Lei. 

 
 
Art. 38. A indicação das categorias de uso como permitido ou tolerado, 

segundo a qualidade da ocupação determinada pela zona de uso de sua implantação, é a 
constante do anexo 06 (seis). 

 
Parágrafo único. Para efeito de aplicação do anexo 06 (seis), serão 

consideradas como de uso proibido as categorias de uso que ali não estejam indicadas 
como de uso permitido ou tolerado, exceto as atividades classificadas como especiais. 

 
 
Art. 39. Ficam vedadas as seguintes situações: 
 
I. mudança de destinação do uso da edificação para implantação de 

atividades as quais sejam consideradas como de uso proibido, na zona de uso onde a 
edificação está localizada; 

 
II. realização de quaisquer obras de ampliação ou reforma de 

edificações destinadas à implantação de atividades consideradas como de uso proibido, na 
zona de uso de localização da edificação, as quais impliquem no aumento do exercício da 
atividade considerada como de uso proibido, ressalvada a hipótese de obras essenciais à 
segurança e higiene das edificações; 

 
III. implantação das atividades de matadouro, curtumes, vazadouros de 

lixo e culturas agrícolas que atraem pássaros, consideradas de natureza perigosa pela 
Resolução nº 04, de 09 de outubro de 1995, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA, situadas na Área de Segurança Aeroportuária - ASA, definidas pela resolução 
citada; 

 
IV. implantação de postos de abastecimento de veículos em um raio de 

distância inferior a 500 m (quinhentos metros) de escolas, creches e hospitais, bem como a 
situação inversa. 
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Seção III 
Dos Índices de Controle Urbanístico  

 
Art. 40. Os índices urbanísticos estabelecidos nesta Lei são os constantes 

dos Anexos 06 (seis) e compreendem: 
 
I. Coeficiente de aproveitamento - C.A.; 
II. Taxa de ocupação - T.O.; 
III. Taxa de permeabilidade - T.P.; 
IV. Gabarito; 
V. Altura da edificação;  
VI. Afastamento frontal; 
VII. Afastamento de fundos; 
VIII. Afastamento lateral; 
IX. Área e testada mínima de lote; 
X. Vaga de garagem; 
XI. Vaga de bicicleta; 
XII. Área/vaga de embarque e desembarque; 
XIII. Área/vaga de carga e descarga; 
XIV. Recuo viário; 
XV. Faixa de domínio.  

 
Subseção I 

Do Coeficiente de Aproveitamento 
 

Art. 41. Coeficiente de aproveitamento - C.A. é o índice que, multiplicado 
pela área do terreno, resulta na área máxima computável. 

 
Art. 42. No cálculo do coeficiente de aproveitamento das edificações, 

destinadas ao uso residencial unifamiliar, deverá ser considerada toda a área construída. 
 
Art. 43. No cálculo do coeficiente de aproveitamento, com exceção das 

edificações destinadas ao uso residencial unifamiliar, não serão computados: 
 

I. as áreas destinadas à guarda de veículos, tais como garagens e vagas 
para estacionamento e correspondentes circulações;  

 
II. as áreas destinadas a lazer e recreação, recepção e compartimentos 

de serviço do condomínio;  
 

III. as áreas de varanda contíguas a salas ou quartos, desde que não 
ultrapassem 40% (quarenta por cento) das áreas destinadas aos respectivos cômodos em 
edificações residenciais multifamiliares; 
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IV. áreas de varandas, contíguas a salas, quartos, cozinhas e área de 
serviço que não ultrapassem 20% (vinte por cento) da área destinada ao respectivo cômodo 
em empreendimentos ou estabelecimentos de hospedagem, hospitais, casas de saúde e de 
repouso, sanatórios e maternidades; 

 
V. as áreas de varanda contíguas às salas em edificações não 

residenciais destinadas ao uso comercial e de serviço que não ultrapassem 8% (oito por 
cento) da área destinada ao respectivo compartimento, excluídas aquelas localizadas no 
pavimento térreo; 

 
VI. a área de circulação vertical coletiva;  

 
VII. a área de circulação horizontal coletiva; 

 
VIII. a caixa d’água, a casa de máquinas, a subestação e a antecâmara; 

 
IX. os compartimentos destinados a depósitos de lixo e guaritas, desde 

que não ultrapassem 20 m²; 
 

X. a zeladoria até 15,00 m² (quinze metros quadrados) desde que dotada 
de instalação sanitária; 

 
XI. a área das jardineiras, contada da fachada da edificação até 20% 

(vinte por cento) do valor do afastamento frontal; 
 

XII. as áreas técnicas cuja destinação seja para aparelhos de serviço ou 
conforto térmico, limitados a 5% da área computável; 

 
XIII. a área destinada à Central de Gás e Câmaras de transformação; 

 
XIV. O 1º pavimento das edificações implantadas nos Eixos Estruturantes 

e  de Dinamização quando destinado a atividade de comércio ou serviço do  Grupo 1, 2 ou 
3 que apresentem fachada ativa ou fruição pública. 

 
 

Subseção II 
Da Taxa de Ocupação 

 
Art. 44. Taxa de ocupação - T.O. é um percentual expresso pela relação 

entre a área da projeção da edificação e a área do lote. 
 
Art. 45. Não são computadas no cálculo da taxa de ocupação as seguintes 

áreas: 
 

II. a área das jardineiras, contada da fachada da edificação até 20% 
(vinte por cento) do valor do afastamento; 
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III. os beirais, marquises e brises; 
 

IV. as rampas e escadas descobertas.   
 

Parágrafo único.  O pavimento em subsolo, quando a face superior da laje 
não tiver altura superior a 1,5 m (um metro e meio) em relação à cota mínima da testada do 
lote, poderá ocupar toda a área remanescente do terreno, após a aplicação do afastamento 
frontal, da taxa de permeabilidade e de outras exigências quanto à iluminação e ventilação. 
 
 

Subseção III 
Da Taxa de Permeabilidade 

 
Art. 46. Taxa de permeabilidade - T.P. é um percentual expresso pela 

relação entre a área do lote sem pavimentação impermeável e sem construção no subsolo, e 
a área total do lote. 

 
Art. 47. No cálculo da taxa de permeabilidade não serão computados: 

 
I. a projeção das varandas, sacadas e balcões, desde que tenha no 

máximo 1,00 m (um metro) de largura; 
II. a projeção dos beirais, marquises e brises que tenham no máximo 

1,00m (um metro) de largura; 
 
III. a projeção de jardineiras com no máximo 20% (vinte por cento) do 

valor do afastamento; 
 
IV. as áreas com pavimentação permeável intercaladas com 

pavimentação de elementos impermeáveis desde que estes elementos não ultrapassem a 
20% (vinte por cento) da área total; 
 

Art. 48. A exigência da taxa de permeabilidade constante no Anexo 06 
(seis) desta lei poderá ser substituída, a critério do empreendedor, por sistema de captação, 
armazenamento, reaproveitamento e destinação de águas pluviais, conforme legislação 
municipal vigente. 
 
 

Subseção IV 
Do Gabarito 

 
Art. 49. Gabarito é o número máximo de pavimentos da edificação. 
 
§ 1º Para os fins deste artigo, não são considerados pavimentos: 

 
I. área edificada localizada abaixo do nível zero da edificação, 

denominada subsolo, que a face superior da laje não esteja a uma altura superior à 1,5 m 
(um metro e meio) em relação à cota mínima da testada do lote; 
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II. cobertura com função de proteção; 
 
III. casa de máquinas de elevadores, reservatórios e outros serviços 

gerais do prédio; 
 
IV. jirau com pé direito mínimo de 2,50 m (dois metros e cinquenta 

centímetros) com destinação para comércio, lazer e recreação de uso comum da edificação, 
desde que sua área não ultrapasse a 80% (oitenta por cento) nos casos até 100 m² (cem 
metros quadrados) e 50% acima de 100 m² da área do compartimento onde for construído 
ou da área do pavimento tipo de uso privativo. 

 
§ 2º No caso de edificações que tenham fachadas para mais de uma rua, 

considerar-se-á o gabarito correspondente a cada uma delas. 
 

Subseção V 
Altura da edificação 

 
Art. 50. Altura da edificação (h) é a distância entre o ponto mais elevado da 

edificação (elemento construído) e o plano horizontal que contém o ponto de cota igual à 
média aritmética das cotas de nível máximas e mínimas dos alinhamentos.  

 
Subseção VI 

Do Afastamento Frontal 
 

Art. 51. O recuo de frente estabelece a distância mínima entre a edificação e 
a divisa frontal do terreno no alinhamento com o logradouro público existente ou 
projetado. 

 
Art. 52. As áreas do recuo frontal devem ficar livres de qualquer 

construção. 
 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os 

seguintes casos:  
 

I. muros de arrimo decorrente dos desníveis naturais; 
 
II. vedações nos alinhamentos ou nas divisas laterais; 
 
III. piscinas, espelhos d’agua, escadarias ou rampas de acesso 

desprovidas de cobertura, ocupando no máximo 50% (cinquenta por cento) da área do 
afastamento frontal; 

 
IV. áreas destinadas ao estacionamento de bicicletas; 
 
V. pérgulas, com sua área vazada, ocupando no máximo 50% do 

afastamento frontal, no sentido da sua profundidade; 
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VI. câmaras de transformação e/ou pavimentos em subsolo, quando a 
face superior da laje de teto se situar integralmente abaixo da cota mínima do alinhamento 
com o logradouro público, respeitadas as exigências da legislação municipal quanto à 
iluminação e ventilação desse pavimento;  

 
VII. guaritas com área de construção máxima de 20,00m² (vinte metros 

quadrados); 
 
VIII. central de gás, conforme legislação do Corpo de Bombeiros do 

Estado do Espírito Santo; 
 
IX. depósito de lixo, passadiços e abrigos de portão ocupando a área 

máxima de 20% (vinte por cento) da área do afastamento de frente, obedecendo o limite 
máximo de 20,00 m² (vinte metros quadrados); 

 
X. área para circulação de veículos desprovidos de cobertura; 
 
XI. garagens, quando as faixas de terreno compreendidas pelo 

afastamento frontal comprovadamente apresentarem declividade superior a 25% (vinte e 
cinco por cento); 

 
XII. elevadores, plataformas e demais equipamentos cobertos ou 

estruturas necessárias para adequar as edificações às normas de acessibilidade, nos casos 
de reforma e regularização de edificações; 

 
XIII. subestações de energia elétrica e estações de tratamento de esgoto, 

nos casos de reforma e regularização de edificações. 
 

Art. 53. Sobre o recuo de frente poderão avançar, desde que em balanço, os 
seguintes elementos construtivos: 

 
I. marquises, beirais e platibandas com até 50% (cinqüenta por cento) 

do valor do afastamento; 
 
II. balcões, varandas e sacadas até 50% (cinquenta por cento) do valor 

do afastamento, com exceção dos recuos menores de 3 metros; 
 
III.  abas, brises, jardineiras, ornatos e tubulações, até 10% (dez por 

cento) do valor do afastamento. 
 

Art. 54. Nos lotes com mais de uma testada (frente e fundos) será exigido 
integralmente o afastamento frontal mínimo previsto nesta lei nas duas testadas. 

 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os lotes 

que possuem área igual ou inferior a 300,00m² (trezentos metros quadrados), que será 
exigido integralmente o afastamento frontal mínimo previsto nesta lei em uma das testadas 
e 50% (cinquenta por cento) na outra testada. 
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Art. 55. No caso de lotes de esquina voltados para vias de mesma hierarquia 

adota-se o afastamento frontal em uma testada e lateral na outra testada, conforme anexo 7. 
 
Parágrafo único.  As edificações comerciais, de serviço ou de uso misto, 

cuja implantação ocorra em uma quadra onde os afastamentos das edificações existentes 
sejam menores do que o mínimo exigido, podem beneficiar-se da média dos afastamentos 
existentes no trecho da quadra voltada para a via na qual o lote possui a testada principal. 

 
Art. 56. Nos lotes de esquina voltados para vias de diferentes hierarquias o 

afastamento frontal deverá ser adotado na via de maior hierarquia e o afastamento lateral 
na via de menor hierarquia, conforme anexo 7. 

 
Art. 57. Nos lotes inseridos nos Eixos Estruturantes e de Dinamização é 

estimulada a fachada ativa e a fruição pública. 
 
§ 1º Fachada ativa corresponde à ocupação da fachada localizada no 

alinhamento de passeios públicos por uso não residencial com acesso aberto à população e 
abertura para o logradouro; 

 
§ 2º Fruição pública corresponde à área de uso público localizada no 

pavimento térreo que não pode ser fechada com edificações, instalações ou equipamentos; 
 
§ 3º Na adoção de fachadas ativa e fruição pública, nos Eixos 

Estruturantes e de Dinamização devem ser considerados os seguintes aspectos: 
 

I. promover usos mais dinâmicos dos passeios públicos em interação 
com atividades instaladas nos térreos das edificações a fim de fortalecer a vida urbana nos 
espaços públicos;  

 
II. evitar a multiplicação de planos fechados na interface entre as 

construções e o passeio público; 
 
III. estimular novas conexões na escala local que privilegiem o pedestre 

e, ao mesmo tempo o desenvolvimento de atividades com valor social, cultural e 
econômico. 
 

Art. 58. As edificações enquadradas no conceito de fachada ativa com à 
exigência de ocupação da extensão horizontal da fachada por uso não residencial com 
acesso direto e abertura para o logradouro estarão isentas do afastamento frontal. 

 
Art. 59. A edificação que contemple no seu terreno área de fruição pública 

com no mínimo 100 (cem) metros quadrados (m²), que deverá ser devidamente averbada 
em Cartório de Registro de Imóveis estarão isentas do afastamento frontal e poderá ser 
acrescida ao potencial construtivo básico do imóvel uma área construída computável 
equivalente a 100% (cem por cento) da área destinada àquela finalidade. 
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Parágrafo único. Os critérios específicos para a utilização dos benefícios e 
responsabilidades relacionados aos casos de fruição público em lotes localizados nos Eixos 
Estruturantes e de Dinamização serão regulamentados por meio de decreto municipal, no 
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias após a aprovação desta lei. 

 
Subseção VII 

Dos Afastamentos Laterais e de Fundo 
 

Art. 60. Afastamento lateral estabelece a distância mínima entre a 
edificação e as divisas laterais do terreno.  

 
Art. 61. Afastamento de fundo estabelece a distância mínima entre a 

edificação e a divisa dos fundos do terreno.  
 
Art. 62. No caso de edificação com tipologia arquitetônica base e torre, com 

mais de uma torre em um mesmo lote, a distância entre as torres deverá ser igual ou 
superior a 02 (duas) vezes o valor estipulado nos afastamentos mínimos previstos nesta 
Lei, no Anexo 06 (seis).  

 
Art. 63. Caso existam aberturas ou varandas voltadas para áreas de 

iluminação e ventilação fechadas, deve ser observado para elas o diâmetro mínimo de 1,50 
m (um metro e cinqüenta centímetros).  
 

Art. 64. Os afastamentos e demais índices urbanísticos poderão ser 
alterados, através de Decreto do Poder executivo Municipal, mediante proposta da 
Secretaria Municipal responsável pela gestão do Plano Diretor Municipal e do órgão 
responsável pela Mobilidade Urbana, após parecer e anuência da Comissão Técnica do 
Plano Diretor Municipal – CTPDM, nos seguintes casos: 
 

I. quando para adequação da construção ou ampliação de edificações 
em lotes localizados nas Zonas Especiais de Interesse Social e que estejam sendo objeto de 
Regularização Fundiária; 

 
II. em caso de lotes que venham a sofrer redução de dimensões por 

interferência de projetos de melhoria da mobilidade e acessibilidade, em qualquer 
macrozona ou zona, como forma exclusiva de compensação ou redução de custos de 
desapropriação do poder público. 
 

Art. 65. Nos afastamentos laterais e de fundos somente poderão avançar: 
 

I. abas, baixes, jardineiras, ornatos e tubulações até 10% (dez por 
cento) do valor do afastamento; 

 
II. beirais e platibandas até 50% (cinqüenta por cento) do valor do 

afastamento. 
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Subseção VIII 
Da Área e testada mínima do lote 

 
Art. 66. Área e testada mínima de lote são as dimensões mínimas quanto à 

superfície e ao comprimento da frente do lote para o parcelamento do solo urbano 
constante no anexo 06 (seis). 

 
 

Subseção IX 
 

Das vagas de garagem, vaga de bicicleta, área/vaga de embarque e desembarque, 
área/vaga de carga e descarga 

 
Art. 67. Vaga de garagem é o local destinado ao estacionamento ou parada 

de veículos. 
 
Art. 68. Vaga de bicicleta é o local destinado ao estacionamento ou parada 

de bicicletas. 
 
Art. 69. Área/vaga de embarque e desembarque é o local destinado a parada 

de veículos, para fins de embarque e desembarque de pessoas que ali estejam sendo 
conduzidas. 

 
Art. 70. Área/vaga de carga e descarga é o local destinado a parada de 

veículos, para o carregamento ou descarregamento de produtos. 
 
Art. 71. O número de vagas de garagem para estacionamento de veículos 

privativos ou de visitantes, vagas para bicicletas, vagas destinadas a embarque ou 
desembarque, carga ou descarga, é o constante no Anexo 09 (nove). 

 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as vagas destinadas 

à mesma unidade residencial, e as garagens que dispõem de sistema mecânico para 
estacionamento, sem prejuízo da proporção mínima de vagas estabelecidas para cada 
edificação.  

 
Art. 72. A critério da Comissão Técnica do Plano Diretor Municipal – 

CTPDM, as exigências de vagas previstas, constante no anexo 09 (nove) poderão ser 
reduzidas quanto se tratar de equipamentos públicos comunitários de educação, saúde ou 
assistência social.  

 
Art. 73. Quando se tratar de reforma de edificações construídas antes da 

vigência desta Lei, destinadas às atividades não residenciais, e que implique no aumento de 
área vinculada a atividade, será exigido número de vagas de estacionamento 
correspondente a área a ser acrescida. 

 
Parágrafo único. As vagas para estacionamento de veículo de que trata este 

artigo poderão se localizar em outro terreno, comprovadamente vinculado à atividade, e 
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com distância máxima de 200,00 m (duzentos metros) do lote onde se situa a edificação 
principal, a critério do Conselho do Plano Diretor Municipal que, conforme o caso, poderá 
exigir um número de vagas superior ou inferior ao gerado pela área a ser acrescida com a 
reforma.  

 
Art. 74. As dimensões mínimas das vagas destinadas ao estacionamento de 

veículos, bicicletas, vagas para portadores de mobilidade reduzida (cadeirantes e outros), 
embarque ou desembarque, carga ou descarga constam do anexo 10 (dez), sendo que a 
disposição das vagas no interior das garagens deverá permitir movimentação e 
estacionamento independente para cada veículo. 

 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as vagas destinadas 

à mesma unidade residencial, e as garagens que dispõem de sistema mecânico para 
estacionamento, sem prejuízo da proporção mínima de vagas estabelecidas para cada 
edificação. 

 
Art. 75. Quando duas ou mais atividades com exigências diferenciadas de 

vagas de estacionamento ocuparem a mesma edificação, o cálculo do número de vagas 
para veículos, bicicletas, embarque e desembarque e carga e descarga indicado para as 
mesmas, deverá ser proporcional à área ocupada por cada atividade identificada e os 
resultados somados para computar a demanda total da edificação. 

 
Art. 76. Serão permitidas vagas de uso privativo com acesso condicionado 

(vaga presa) para as residências unifamiliares e multifamiliares, todas pertencentes à 
mesma unidade. 

 
Art. 77. Para o cálculo de vagas destinadas ao estacionamento de veículos 

será descontada a área destinada à guarda destes veículos. 
 
Art. 78. A área de carga e descarga deverá estar localizada dentro dos 

limites do terreno, sem ocupar o afastamento frontal. 
 
Art. 79. As vagas para Embarque e Desembarque - E/D, podem ocupar o 

afastamento frontal, devem se localizar junto a entrada, dentro do limite do terreno. 
 
Art. 80. Na aprovação de atividade sujeita ao Estudo de Impacto de 

Vizinhança, não poderá ser exigido número de vagas destinadas ao estacionamento de 
veículos, bicicletas, embarque e desembarque, carga e descarga, inferior ao exigido no 
anexo 09 (nove). 

 
Art. 81. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso 

público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, devem ser reservadas dois por cento 
(2%) do total das vagas, conforme Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146/15, próximas aos 
acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem 
pessoa com mobilidade reduzida devidamente sinalizada e com as especificações de 
desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. 
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Parágrafo único. Caso não seja alcançado este percentual, será obrigatória 
a implantação de no mínimo 01 (uma) vaga, devidamente sinalizada e com as 
especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de 
acessibilidade. 

 
Art. 82. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da Lei Federal nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos 
públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor 
comodidade ao idoso. 

 
Parágrafo único.  Caso não seja alcançado este percentual, será obrigatória 

a implantação de no mínimo 01 (uma) vaga, devidamente sinalizada e com as 
especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de 
acessibilidade. 

Subseção X 
Do Recuo Viário e Faixa de Domínio 

 
Art. 83. Recuo viário é uma faixa não edificante definido com base no 

sistema viário existente e projetado a fim de permitir as melhorias na mobilidade e 
acessibilidade do Município. 

 
Art. 84. Faixa de domínio é o terreno de domínio público sobre a qual se 

assenta a via pública, com seus elementos integrantes tais como pista de rolamento, 
canteiros, obras-de-arte, acostamentos e sinalização, definida externamente pelo 
alinhamento que separa a via dos imóveis marginais ou vias laterais.  

 
Art. 85. Os recuos e as faixas de domínio definidos para os projetos de 

mobilidade urbana localizados em rodovias federais e estaduais deverão seguir as 
dimensões respectivamente definidas pelos órgãos competentes, o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o Departamento Estadual de Estradas e 
Rodagens - DER-ES. 

 
Parágrafo único. O Eixo da Rodovia Estadual ES-257, no trecho localizado 

entre o perímetro urbano da sede do Município até a interseção com a Rodovia Estadual 
ES–010 será adotada uma faixa de 100 (cem) metros de área não edificante, no sentido 
oposto ao território indígena e, após o referido território será adotada uma faixa de 50 
(cinquenta) metros de área não edificante em ambos lados. 
 

Seção IV 
Do Macrozeamento 

 
Subseção I 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 86. O Macrozoneamento do território consiste na divisão do Município 
em unidades territoriais contínuas que fixam os princípios fundamentais de uso e ocupação 
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do solo das áreas urbanas e rurais, definindo uma visão de conjunto que integra todo o 
Município. 

 
Art. 87. O Macrozoneamento do Município de Aracruz é dividido em nove 

macrozonas, conforme anexo 02 (dois). 
 
Art. 88. Compõem o macrozoneamento do Município de Aracruz as 

seguintes macrozonas: 
 
I. Macrozona de Uso Sustentável I - Rio Riacho; 
 
II. Macrozona de Uso Sustentável II - Rural; 
 
III. Macrozona de Uso Sustentável III - Piraqueaçu; 
 
IV. Macrozona Agroindustrial e de Interesse Ambiental; 
 
V. Macrozona Território Indígena; 
 
VI. Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental; 
 
VII. Macrozona Urbana de Adensamento Prioritário; 
 
VIII. Macrozona de Ocupação Condicionada I – Sede e Guaraná; 
 
IX. Macrozona de Ocupação Condicionada II – Litoral.  

 
Subseção II 

Macrozona de Uso Sustentável I - Rio Riacho 
  

Art. 89. A Macrozona de Uso Sustentável I - Rio Riacho é constituída por 
parte da bacia hidrográfica do Rio Riacho e a sua planície de inundação, apresenta no seu 
território a presença de canais hídricos artificiais de relevância para a produção industrial e 
as comunidades litorâneas, presença de comunidades rurais esparsas e áreas estratégicas de 
preservação da Mata Atlântica existentes no estado do Espírito Santo. 

 
Art. 90. Constituem objetivos da Macrozona de Uso Sustentável I - Rio 

Riacho: 
 

I. preservar e recuperar os recursos hídricos existentes na Macrozona; 
II. desenvolver ações regionais e locais para recuperar, ampliar e 

conectar os fragmentos florestais de Mata Atlântica existentes na Macrozona; 
 
III. fortalecer e qualificar a infraestrutura das comunidades rurais 

presentes, a destacar Fazenda Agril e Lagoa Aguiar; 
 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 47

 
 

28 
 

IV. qualificar a mobilidade entre as comunidades rurais existentes, os 
núcleos urbanos consolidados e os Municípios vizinhos; 

 
V. estabelecer ações de integração socioeconômicas e ambientais com 

os territórios indígenas limítrofes e de fortalecimento do Ecoturismo. 
 

 
Subseção III 

Macrozona de Uso Sustentável II - Rural 
 

Art. 91. A Macrozona de Uso Sustentável II - Rural é constituída por áreas 
com relevo acidentado, presença de comunidades rurais com representatividade em relação 
aos pequenos produtores rurais do Município e a produção rural diversificada, apresenta 
forte presença de recursos hídricos e a macrozona é atravessada pela rodovia federal BR-
101. 

 
Art. 92. Constituem objetivos da Macrozona de Uso Sustentável II - Rural:  

 
I. estabelecer estratégias regionais e municipais para recuperação dos 

mananciais existentes na macrozona;  
 
II. recuperar e ampliar os fragmentos florestais para preservação 

ambiental que apresentam forte concentração nesta macrozona; 
 
III. desenvolver ações de incentivo ao agroturismo, a agricultura 

sustentável e ao beneficiamento da produção rural para agregação de valor e ampliação da 
geração de emprego e renda das comunidades rurais; 

IV. qualificar a mobilidade entre as comunidades rurais existentes, os 
núcleos urbanos consolidados e os Municípios vizinhos; 

 
V. fortalecer e qualificar a infraestrutura e serviços públicos dos núcleos 

urbanos existentes na macrozona, a destacar Jacupemba e Guaraná para atendimento as 
comunidades rurais; 

 
VI. ordenar o uso e ocupação do solo, em especial ao longo da rodovia 

federal – BR 101, evitando a urbanização dispersa e fragmentada, concentrando-a nas áreas 
urbanas consolidadas infraestruturadas. 
 
 

Subseção IV 
Macrozona de Uso Sustentável III - Piraqueaçu 

 
Art. 93. A Macrozona de Uso Sustentável III - Piraqueaçu é constituída pelo 

território composto pela bacia hidrográfica do Rio Piraqueaçu e parte da bacia hidrográfica 
do Rio Reis Magos, com a presença de áreas estratégicas de preservação da Mata Atlântica 
e do ecossistema marítimo existentes no Espírito Santo, comunidades rurais e indígenas, 
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grande potencial turístico e socioeconômico relacionado aos recursos hídricos e possui 
importantes eixos rodoviários estaduais ES-261, ES-257 e a ES-124. 

 
Art. 94. Constituem objetivos da Macrozona de Uso Sustentável III – 

Piraqueaçu: 
 

I. preservar e recuperar os recursos hídricos existentes na macrozona; 
 
II. desenvolver ações regionais e locais para recuperar, ampliar e 

conectar os fragmentos florestais de Mata Atlântica existentes na Macrozona; 
 
III. desenvolver ações de incentivo ao agroturismo integradas ao turismo 

litorâneo, a agricultura sustentável e ao beneficiamento da produção rural para agregação 
de valor e ampliar a geração de emprego e renda para as comunidades rurais; 

 
IV. fortalecer e qualificar a infraestrutura das comunidades rurais 

presentes na macrozona, a destacar Grapoama, Picuã, Santa Rosa, Mucuratá e Laranjeiras; 
 
V. qualificar a mobilidade entre as comunidades rurais existentes, os 

núcleos urbanos consolidados e os Municípios vizinhos; 
 
VI. estabelecer ações de integração socioeconômicas e ambientais com 

os territórios indígenas limítrofes. 
 

 
Subseção V 

Macrozona Agroindustrial e de Interesse Ambiental 
 

Art. 95. Macrozona Agroindustrial e de Interesse Ambiental é constituída 
por áreas com extensa produção agroindustrial, relevante importância econômica no 
Município, que apresenta impactos socioambientais, pela sua dimensão gera restrições a 
integração com as demais áreas do território municipal, ao uso dos recursos naturais e 
alterações na paisagem nativa, em especial a fauna e a flora. 

 
Art. 96. Constituem objetivos da Macrozona Agroindustrial e de Interesse 

Ambiental:  
 
I. reconhecer a vocação econômica agroindustrial do Município; 
 
II. estabelecer estratégias de integração desta macrozona com os demais 

territórios do Município; 
 
III. desenvolver ações integradas entre o poder público, iniciativa 

privada e os proprietários de terras para a recuperação de mananciais e socialização dos 
recursos naturais existentes neste território. 
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Subseção VI 
Macrozona Território Indígena 

 
Art. 97. A Macrozona Território Indígena é constituída pelos territórios 

legalmente reconhecido das comunidades tradicionais Indígenas no Município de Aracruz 
de grande valor socioambiental e cultural, que apresenta falta de articulação com as demais 
macrozonas do território municipal e carência de política públicas específicas para estas 
comunidades tradicionais. 

 
Parágrafo único. A delimitação da Macrozona Território Indígena 

apresenta algumas áreas em processo de litígio podendo ocorrer a adequação da sua 
delimitação, somente após decisão judicial final, por meio de decreto municipal.  

 
Art. 98. Constituem objetivos da Macrozona Território Indígena:  

 
I. reconhecer e integrar nas estratégias de desenvolvimento do 

Município comos Territórios Indígenas; 
 
II. integrar ao PDM as questões do Etnozoneamento, que corresponde 

ao mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva 
para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes indígenas e observando as 
diretrizes do Decreto Lei Federal 7.747/2012  que Institui a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI; 

 
III. identificar referências histórico culturais relacionadas as 

comunidades indígenas, não identificadas nesta lei, para serem inseridas no PDM no prazo 
máximo de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação desta lei; 

 
IV. apoiar à construção de Plano de Gestão Territorial e Ambiental das 

Terras Indígenas (PGTA) em consonância com Política Nacional de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígena (PNGATI) e do etnomapeamento e 
etnozoneamentoexistentes no prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar da data da 
publicação desta lei; 

 
V. participação do Município na execução das ações previstas no 

PGTAs garantindo recursos financeiros na lei orçamentária e no plano plurianual;VER 
 
VI. garantir a participação de 1 (um) representante das comunidades 

indígenas no Conselho do Plano Diretor Municipal a partir da aprovação desta lei;  
 
VII. garantir participação de representantes das comunidades indígenas 

em todos os processos de implantação de atividades que possam interferir no território 
indígena. 
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Subseção VII 
Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental 

 
Art. 99. A Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental é 

constituída por território estratégico em relação ao desenvolvimento econômico estadual, 
com a existência de infraestruturas de suporte as atividades industriais/logísticas do 
Município, que tornam a área com forte potencial para ampliar e receber investimentos 
econômicos de grande porte. 

 
Art. 100. Constituem objetivos da Macrozona de Desenvolvimento 

Econômico e Socioambiental:  
I. dinamizar o desenvolvimento econômico da macrozona articulado a 

superação dos desafios socioambientais das comunidades existentes, sobretudo pescadores, 
indígenas e população residente na Barra do Riacho e na Vila do Riacho; 

 
II. implantar a Zona de Processamento de Exportações do Município de 

Aracruz; 
 
III. estimular a atração de empreendimentos econômicos de menor 

impacto socioambiental e maior produção de desenvolvimento tecnológico, emprego e 
renda. 

 
Subseção VIII 

Macrozona Urbana de Adensamento Prioritário 
 

Art. 101. A Macrozona Urbana de Adensamento Prioritário é constituída 
pelas áreas urbanas estabelecidas pelo perímetro urbano, mas que apresentam em parte 
deficiências na infraestrutura urbana, grande concentração de vazios urbanos e áreas 
subutilizadas, onde é pretendido prioritariamente adensar e parcelar o solo urbano 
adotando estratégias e ações da cidade compacta, a fim de otimizar e qualificar a ocupação 
do território respeitando as características e particularidades de cada núcleo urbano. 

 
Art. 102. Constituem objetivos da Macrozona Urbana de Adensamento 

Prioritário:  
 

I. restringir a expansão urbana, a fim de priorizar o adensamento das 
áreas urbanas parceladas, infraestruturadas e com ocupação existente; 

 
II. priorizar os investimentos de ampliação e melhoria da infraestrutura 

e serviços urbanos nas áreas precárias já consolidadas; 
 
III. regulamentar e aplicar o instrumento do parcelamento, edificação ou 

utilização compulsória, no prazo de 12 meses, a contar da data da publicação desta lei, a 
fim de estimular a ocupação dos vazios urbanos existentes e a utilização de áreas ociosas 
ou subutilizadas; 
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IV. articular o adensamento urbano ao sistema viário estruturador, as 
ações previstas de mobilidade e acessibilidade urbana no Plano de Mobilidade de Aracruz - 
PlanMob a infraestrutura existente; 

 
V. estimular os modelos de ocupação urbana que apresentem maior 

densidade habitacional, articulando quando possível às morfologias urbanas de quadras 
abertas e as fachadas ativas; 

 
VI. priorizar a implantação nas áreas de adensamento prioritário de uma 

rede integrada de espaços públicos e de sociabilidade na cidade preferencialmente 
articulando os espaços de lazer, esporte, entretenimento com as áreas de preservação 
ambiental; 

VII. intensificar nas áreas de adensamento prioritário as ações de 
mobilidade urbana voltadas para o transporte coletivo e os modais não motorizados - 
pedestres e ciclistas e implantando ações de restrição e desestímulo ao uso do automóvel.   
 

Subseção IX 
Macrozona de Ocupação Condicionada I - Sede e Guaraná 

 
Art. 103. A Macrozona de Ocupação Condicionada I - Sede e Guaraná é 

constituída por áreas limítrofes e fora do perímetro urbano, com características rurais, onde 
não se pretende estimular a ocupação urbana, a fim de que as áreas urbanas de 
adensamento prioritário sejam qualificadas e ocupadas prioritariamente. 

 
Parágrafo único.  A ocupação futura e não prioritária da Macrozona de 

Ocupação Condicionada I – Sede será condicionada a elaboração de estudos específicos e a 
aplicação dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano, conforme 
determina a Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, para evitar o processo de 
urbanização de áreas desconexas da mancha urbana consolidada - urbanização em saltos e 
a fim de garantir a justa distribuição do ônus e bônus do processo de desenvolvimento 
urbano. 

 
Art. 104. Constituem objetivos da Macrozona de Ocupação 

Condicionada:  
 

I. restringir e orientar a expansão urbana, a fim de priorizar o 
adensamento das áreas urbanas parceladas, infraestruturadas e com ocupação existente; 

 
II. direcionar e condicionar a futura expansão das áreas urbanas à 

critérios de sustentabilidade urbana e a definição de mecanismos para garantir a justa 
distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de 
expansão urbana; 

 
III. regulamentar no prazo de 6 meses, a contar da data da publicação 

desta lei, o instrumento da Outorga Onerosa de Mudança de Uso, para aplicação nas 
ampliações futuras e não prioritárias do perímetro urbano garantindo a recuperação para a 
coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público; 
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IV. articular a futura expansão urbana ao sistema viário estruturador, as 

ações de mobilidade e acessibilidade urbana previstas no Plano de Mobilidade de Aracruz 
(PlanMob) e a infraestrutura existente. 

 
Subseção X 

Macrozona de Ocupação Condicionada II - Litoral 
 

Art. 105. A Macrozona de Ocupação Condicionada II – Litoral é constituída 
por áreas limítrofes e fora do perímetro urbano, transitórias entre o litoral e o território 
indígena, atualmente apresentam produção agroindustrial e sofrem forte pressão para 
expansão urbana especulativa. 

 
Parágrafo único. A ocupação futura e não prioritária da Macrozona de 

Ocupação Condicionada II - Litoral será condicionada a elaboração de estudos específicos 
e a aplicação dos instrumentos de financiamento do desenvolvimento urbano, conforme 
determina a Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da Cidade, para evitar o processo de 
urbanização de áreas desconexas da mancha urbana consolidada - urbanização em saltos e 
a fim de garantir a justa distribuição do ônus e bônus do processo de desenvolvimento 
urbano. 

 
Art. 106. Constituem objetivos da Macrozona de Ocupação Condicionada: 

 
I. restringir a expansão urbana desordenada e otimizar as áreas urbanas 

consolidadas; 
 
II. resguardar áreas para as gerações futuras dentro de um modelo mais 

sustentável de cidade; 
 
III. receber tratamento especial para fortalecer e integrar os atributos 

ambientais e o patrimônio cultural; 
 
IV. regulamentar no prazo de 6 meses, a contar da data da publicação 

desta lei, o instrumento da Outorga Onerosa de Mudança de Uso, para aplicação nas 
ampliações futuras e não prioritárias do perímetro urbano garantindo a recuperação para a 
coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público; 
 

Art. 107. O estudo específico indicado nos art. 103 e 105, para fins de 
expansão urbana nas Macrozonas Condicionadas I e II, a ser elaborado pelo interessado na 
alteração do perímetro urbano deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 

 
I. demarcação do novo perímetro urbano de forma contígua ao 

perímetro urbano existente;      
 
II. delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 

sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais e áreas de 
preservação ambiental;  
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III. definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 

para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais;        
 
IV. definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de 

modo a promover a diversidade de usos, e contribuir para a geração de emprego e renda;     
 
V. a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da 

demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política 
urbana, quando o uso habitacional for permitido;        

 
VI. definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 

ambiental e do patrimônio histórico e cultural, quando couber;  
 
VII. aplicação do instrumento da Outorga Onerosa de Mudança de Uso, 

sobre o total da área acrescida ao perímetro urbano, a fim de garantir a justa distribuição 
dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão 
urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do 
poder público; 

 
VIII. estudo da valorização imobiliária, decorrente da mudança de uso 

resultante da expansão do perímetro urbano, da área a ser acrescida ao perímetro urbano; 
 
IX. estudo econômico dos custos para o poder público relacionados a 

ampliação das redes de infraestrutura/equipamentos comunitários e manutenção das novas 
áreas a serem acrescidas ao perímetro urbano.    
 

Art. 108. O estudo específico para alteração do perímetro urbano nas 
Macrozonas Condicionadas I e II deverá ser avaliado pelo Conselho do Plano Diretor 
Municipal de Aracruz - CPDM e apresentado em Audiência Pública. 

 
Parágrafo único.  A aprovação do estudo específico e a definição das 

condicionantes vinculadas ao estudo são condição obrigatória para a aprovação de projetos 
de parcelamento do solo urbano nas Macrozonas Condicionadas I e II. 

 
Art. 109. A alteração do perímetro urbano sobre áreas localizadas nas 

Macrozonas Condicionadas I e II, ocorrerá após a aprovação do estudo específico, 
definição das condicionantes a serem cumpridas pelo empreendedor e elaboração de um 
cronograma de implementação das condicionantes, que será oficializado e divulgado por 
meio da expedição de Decreto Municipal. 

 
Art. 110. Ficam definidos como usos permitidos nas áreas rurais: 

 
I. os usos destinados à instalação de edificações residenciais 

unifamiliar e multifamiliar, que não configurem parcelamento do solo urbano;  
 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 54

 
 

35 
 

II. os usos destinados à instalação das atividades comerciais abaixo 
descritas: 

 
a. atividades de comércio e serviço do Grupo 01 e 02 para atendimento 

às comunidades rurais, conforme anexo 04 (quatro); 
b. atividades de comércio e serviço de suporte às atividades turísticas; 
c. postos de abastecimento de combustível, oficinas mecânicas, 

garagens e similares; 
d. lojas, armazéns, restaurantes, hotéis e similares; 
e. silos, depósitos e similares, para atendimento a atividades rurais; 
f. casas de festas e eventos. 
 
III. os usos destinados a fins industriais, quais sejam: 
 
a. barragens, represas ou açudes; 
b. Oleodutos, aquedutos, estações elevatórias, estação de tratamento de 

água, estação de tratamento de esgoto, instalações produtoras e de transmissão de energia 
elétrica, instalações transmissoras de rádio, de televisão e similares, usinas de 
compostagem reciclagem e aterro sanitário, conforme a NBR 13.896 de Junho de 1997; 

c. extrações de minerais; 
d. beneficiamento de produtos agropecuários; 
e. fabricação envolvendo produtos agropecuários.  
 
IV. os usos destinados à instalação de serviços comunitários na zona 

rural que são:  
 

a. portos marítimos, fluviais ou lacustres, aeroportos, estações 
ferroviárias ou rodoviárias e similares; 

b. colégios, asilos, centro de reabilitação para dependentes químicos, 
pensionato, centros de educação física e similares; 

c. centros culturais, sociais, recreativos, Cerimonial, Casas de festa, 
assistenciais e similares; 

d. postos de saúde, ambulatórios, clínicas geriátricas, hospitais, creches 
e similares; 

e. igrejas, templos e capelas de qualquer culto reconhecido, cemitérios 
ou campos santos e similares; 

f. áreas de recreação pública, cinemas, teatros e similares; 
g. aterros sanitários. 
h. Atividades classificadas como especiais, constantes no anexo 4 

(quatro), a ser avaliado pelo Conselho do PDM. 
 

CAPÍTULO VI 
DO PERÍMETRO URBANO 

 
Art. 111. O Plano Diretor Municipal de Aracruz estabelece, para os fins de 

função social do solo urbano, delimitados no Anexo 03 (três) Mapa de Perímetro Urbano, 
os seguintes núcleos de áreas urbanas e macrozonas de ocupação condicionada I e II: 
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I. Sede do Município; 
II. Orla; 
III. Guaraná; 
IV. Jacupemba; 
V. Santa Rosa; 
VI. Nova Irajá. 

 
Art. 112. As alterações de uso do solo rural para fins urbanos nas áreas 

dentro do perímetro urbano serão comunicadas ao Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, e serão imediatamente separadas das áreas rurais e gravadas no 
cadastro imobiliário do Município como área urbana, segundo as exigências da legislação 
pertinente, para efeito tributário. 

 
Art. 113. As Zonas Rurais são áreas do Município cujo controle do cadastro 

imobiliário junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
poderá ser objeto de acordo com o órgão federal para administração pelo Poder Público 
Municipal, que deverá adotar, em qualquer caso, políticas de planejamento e apoio às 
atividades rurais dos produtores. 

 
Art. 114. Todos os terrenos dentro do Perímetro Urbano estabelecido neste 

Plano Diretor Municipal, delimitados no Mapa de Perímetro Urbano, Anexo 03 (três) desta 
Lei, poderão ser inscritos no cadastro imobiliário do Município, seus proprietários 
identificados e, se as áreas ainda estiverem inscritas como rurais, deve-se fazer as 
separações das porções urbanas e gerado cadastro imobiliário urbano para fins de cobrança 
de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano). 

 
§ 1º Nas áreas não urbanizadas incluídas no perímetro urbano do PDM 

cadastradas poderá incidir a alíquota mínima da Planta Genérica de Valores. 
 
§ 2º  Nas novas áreas urbanas cadastradas com base no Perímetro Urbano do 

PDM e que são definidas como Zona Especial de Interesse Social poderá incidir o IPTU 
progressivo, onde a alíquota será a maior existente na Planta Genérica de Valores e a cada 
ano aumentará em 100% (cem por cento), até o limite de 05 (cinco) anos, ao final dos 
quais o Município poderá desapropriar a área para a finalidade prevista neste Plano Diretor 
Municipal, com pagamento em títulos, conforme disposições dos artigos 5º a 8º da Lei 
Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. 

 
Art. 115. O Município emitirá a constatação do perímetro urbano para os 

mais variados fins, através de Declaração de Perímetro Urbano, por meio da apresentação 
dos seguintes documentos: 
 

I. requerimento de Perímetro Urbano solicitando Declaração de 
Perímetro Urbano assinado pelo proprietário/requerente ou representante legal; 

 
II. cópia simples do CNPJ da empresa ou cópia do CPF da pessoa 

física; 
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III. mapa de localização contendo coordenadas geográficas UTM Datum 

SIRGAS 2000; 
 
IV. quaisquer outros documentos, quando constatado a necessidade de 

solicitação pela Secretária Municipal competente para emissão da Declaração de Perímetro 
Urbano. 
 

Art. 116. A emissão da Declaração de Perímetro Urbano do Município trata-
se especificamente da localização do imóvel quanto ao zoneamento urbano, não 
implicando assim a títulos de documentos de titularidade do imóvel, doação de imóveis, 
concessões ou quaisquer outros títulos de posse por parte do Município. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DO ZONEAMENTO MUNICIPAL 

 
Subseção I 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 117. O Zoneamento consiste na divisão das Macrozona em zonas, 
estabelecendo as diretrizes para o uso e a ocupação do solo no Município,tendo como 
referência as características dos ambientes naturais e construídos. 

 
Art. 118. As Zonas servem como referencial mais detalhado para a 

definição dos parâmetros de uso e ocupação do solo, definindo as áreas de interesse de uso 
onde se pretende incentivar, coibir ou qualificar a ocupação. 

 
Art. 119. O Zoneamento do Município de Aracruz orientado pelas diretrizes 

de ordenamento territorial dispostas nesta lei fica dividido em 12 (doze) tipos de zonas e 
13 (treze) subdivisões, constante no anexo 05 (cinco): 
 

I. Zona de Proteção Ambiental – ZPA 01, 02, 03 e 04; 
 
II. Zonas de Interesse Histórico - ZIH 
III. Eixo Estruturante - EE 
 
IV. Eixo de Dinamização - ED 
 
V. Zona de Ocupação Preferencial - ZOP 
 
VI. Zona de Ocupação Controlada - ZOC 
 
VII. Zona Turística - ZT 
 
VIII. Zona Especial de Interesse Social – ZEIS 01, 02, 03 e 04; 
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IX. Zona de Projeto Especial – ZPE 01 e 02 
 
X. Zona Empresarial - ZE 
 
XI. Zona de Intervenção Urbanística – ZIU – 01, 02, 03 
 
XII. Zona de Mobilidade Urbana e Transporte - ZOMUT 

 
Art. 120. Os limites entre as zonas indicadas no mapa do zoneamento, 

anexo 05 (cinco), que faz parte integrante desta lei, poderão ser ajustados pela Comissão 
do Plano Diretor Municipal - CPDM, nos casos em que um lote ou terreno não estiverem 
totalmente em uma única zona ou parcialmente incluso no perímetro urbano. 

 
§ 1º O ajuste a ser realizado, consiste somente na inclusão deste lote ou 

terreno em uma das zonas limítrofes a área. 
 
§ 2º Para o ajuste de perímetro urbano e zoneamento nos casos em que a 

gleba em análise estiver parcialmente na área urbana, a inserção total da gleba no 
perímetro urbano somente será realizada quando no mínimo 70% (setenta por cento) da 
área da gleba estiver contida dentro do perímetro urbano. 

 
Subseção II 

Zonas de Proteção Ambiental 
 

Art. 121. Para delimitação das Zonas de Proteção Ambiental do Município 
de Aracruz são considerados: 
 

I. os usos e a cobertura dos solos existentes nas áreas, incluindo os 
espaços naturais e seus respectivos potenciais de conservação, verificados mediante estudo 
técnico;   

 
II. a identificação das Áreas de Preservação Permanente - APPs;   
 
III. fatores de ordem física, biológica e antrópica existentes na área; 
 
Art. 122. Os fatores de ordem física, biológica e antrópica são analisados 

pelos seguintes atributos: 
I. grau de conservação da flora, considerando os remanescentes de 

vegetação da Mata Atlântica e ecossistemas associados nos seus diversos estágios de 
regeneração, com base na legislação vigente;   

 
II. recursos hídricos, considerando a fragilidade quanto ao 

assoreamento, poluição dispersa e pontual dos recursos hídricos superficiais incluindo as 
lagoas, brejos, arroios, córregos e nascentes; 

 
III.  valor cênico, considerando as que possuem elevado valor 

paisagístico e cultural para o Município; 
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IV.  fragilidade e risco, considerando as áreas com condições geológico-

geomorfológicas especiais que são relevantes para garantir a função ambiental e a 
prevenção de riscos à ocupação. 

 
Parágrafo único.  Os fatores acima enumerados poderão ser considerados 

isolados ou cumulativamente, em razão do surgimento na área objeto de avaliação.   
 
Art. 123. As Zonas de Proteção Ambiental ficam definidas pelas seguintes 

classificações presentes na presente Lei e no mapa, anexo 05 (cinco): 
 

I. Zona de Proteção Ambiental 01 – ZPA 01; 
II. Zona de Proteção Ambiental 02 – ZPA 02; 
III. Zona de Proteção Ambiental 03 – ZPA 03; 
IV. Zona de Proteção Ambiental 04 – ZPA 04. 

 
§ 1º As Zonas de Proteção Ambiental, independentemente de estarem 

mapeadas ou não, deverão ter como referência à presente Lei, o Estatuto da Cidade e as 
legislações federais e estaduais relativas à gestão de áreas protegidas, florestas e Unidades 
de Conservação, sem prejuízo do uso das demais normas aplicáveis ao caso.   

 
§ 2º Todas as zonas classificadas nesta Lei poderão conter atributos 

ambientais relevantes, devendo ser consideradas como ZPAs, mediante análise da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que as classificará como ZPAs 01, 02, 03 ou 04, 
em conformidade com suas características, nos termos da Lei.  

 
Art. 124. Em áreas consolidadas localizadas em Zona de Proteção 

Ambiental que não sejam consideradas áreas de risco, regularizadas ou passíveis de 
regularização ambiental e fundiária conforme Lei específica, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente sempre deverá analisar a possibilidade de sua ocupação em consonância 
com a legislação, observando os índices da zona limitante, indicados neste plano, exceto 
nas Unidades de Conservação. 

 
Art. 125. Não será permitida a descaracterização de Zona de Proteção 

Ambiental - ZPA identificadas dentro do perímetro urbano, após a entrada em vigor desta 
lei.  

 
Art. 126. Somente serão permitidos ajustes nos limites das Zona de 

Proteção Ambiental - ZPA identificadas nesta lei, que não se enquadrem na situação 
indicada no artigo 123, após levantamentos ou estudos técnicos emitido por responsável 
técnico, que apresente maior detalhamento dos limites da ZPA.  

 
Art. 127. A intervenção em ZPAs, com ou sem supressão de vegetação 

nativa, bem como a promoção, nessas áreas, de qualquer modificação, destruição, dano ou 
descaracterização, no todo ou em parte, sem a manifestação favorável da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e dos demais órgãos ambientais responsáveis, é punível, na 
forma da Lei, observado o Código Municipal de Meio Ambiente. 
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Art. 128. A Zona de Proteção Ambiental - ZPA, cujos componentes naturais 

se apresentem degradados e descaracterizados, em relação às funções ecológicas por eles 
exercidas, ou, ainda, que em face do tipo de degradação, ofereçam riscos ao bem-estar 
público, deverão ser objeto de recuperação ambiental, observadas as hipóteses previstas 
pela Lei Federal nº 12.651/2012.   

 
Parágrafo único. As áreas objeto de recuperação ambiental deverão ser 

recuperadas por meio do uso de métodos e técnicas adequadas a cada situação, após 
aprovação e com supervisão da Secretaria de Meio Ambiente, de modo a se atingir os 
objetivos propostos para cada ZPA presente nesta lei. 

 
Art. 129. A Zona de Proteção Ambiental 01 são as áreas legalmente 

instituídas como Unidade de Conservação – UC no Município de Aracruz constituída pelo 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

 
§ 1° Dentro dos limites das Unidade de Conservação – UC, constituídas por 

terras privadas, poderão haver outros zoneamentos previstos nesta lei desde que, haja 
consonância com os objetivos da Unidade. 

 
§ 2° Nas terras públicas inseridas em Unidade de Conservação – UC, o uso 

e ocupação do solo se dará conforme as diretrizes estabelecidas pelas legislações 
pertinentes, pelo órgão gestor da mesma ou por seu plano de manejo. 

 
Art. 130. Integram as Zonas de Proteção Ambiental 01, definidas com base 

no Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, Lei Federal nº. 9985/2000: 
 
I. Unidade de Conservação Federal Refúgio de Vida Silvestre de Santa 

Cruz; 
 
II. Unidade de Conservação Federal Área de Proteção Ambiental de 

Costa das Algas; 
 
III. Unidade de Conservação Federal Reserva Biológica de Comboios; 
 
IV. Unidade de Conservação Municipal Parque Natural Municipal do 

Aricanga Waldemar Devens;  
 
V. Unidade de Conservação Municipal  Parque Natural Municipal 

David Victor Farina; 
 
VI. Unidade de Conservação Municipal Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Municipal Piraquê-açu e Piraquê-Mirim; 
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VII. Unidade de Conservação Municipal Área de Relevante Interesse 
Ecológico Municipal Aroeiras do Riacho; 

 
VIII. Unidade de Conservação Particular Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Restinga de Aracruz. 
 

§ 1º A administração das Unidades de Conservação (UCs) Federais, 
existentes no Município de Aracruz é uma atribuição do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), uma autarquia federal vinculada ao Ministério 
do Meio Ambiente que executa as ações do sistema nacional das UCs e faz seu 
monitoramento. 

 
§ 2º A medida que novas Unidades de Conservação forem criadas no 

território municipal, as mesmas deverão integrar as Zonas de Proteção Ambiental 01 
conforme o caput. 

 
Art. 131. A Zona de Proteção Ambiental 02 é constituída por áreas do 

território municipal com características e atributos naturais relevantes a serem preservados, 
que se localizam dentro da Zona de Amortecimento de uma Unidade de Conservação e que 
apresentam como objetivo filtrar os impactos negativos das atividades que ocorrem fora 
dela, tais como ruídos, poluição, espécies invasoras e avanço da ocupação humana, 
especialmente nas unidades próximas a áreas intensamente ocupadas. 

 
Art. 132. Integram as Zonas de Proteção Ambiental 02, as áreas de valor 

ambiental existentes dentro das Zonas de Amortecimento das Unidades de Conservação. 
 
Parágrafo único. A ocupação e o uso dos recursos naturais existentes na 

zona de amortecimento seguem normas específicas determinadas pelo órgão gestor das 
Unidades de Conservação. 

 
Art. 133. As Zonas de Proteção Ambiental 03 são as áreas cobertas ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, que se localizam 
dentro de Áreas de Preservação Permanente – APP conforme Lei específica. 

 
Art. 134. Para fins de aplicação desta Lei, poderão ser consideradas como 

ZPA 03 as áreas inseridas em:  
I. fragmentos de Mata Atlântica e Ecossistemas associados, 

independentes do estágio sucessional quando sua preservação se configurar como de 
relevância ecológica à região em que estão inseridos bem como ao Município; 

 
II. fragmentos de floresta natural primária ou em estágio avançado de 

regeneração; 
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III. faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura 
mínima de:   

 
a.30 metros para os cursos d’água de menos de 10 metros de largura; 
 
b.50 metros para os cursos d’água que tenham de 10 a 50 metros de largura;  
 
c. 100 metros para os cursos d’água que tenham de 50 a 200 metros de 

largura;   
 
d.200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 

(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
 

IV. áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais com superfície maior ou 
igual a 1 hectare, em faixa com largura mínima de: 

 
a.100 metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros; 
 
b.30 metros, em zonas urbanas.   

 
V. áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais com superfície 

maior ou igual a 1 hectare, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; 

 
VI. áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes e 

intermitentes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros;   
 

VII. encostas ou partes destas com declividade superior a 45° (quarenta e 
cinco graus), equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

 
VIII. restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

 
IX. manguezais, em toda a sua extensão; 

 
X. bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
 

XI. no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima 
de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25° (vinte e cinco graus), as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 
determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota 
do ponto de sela mais próximo da elevação; 

 
XII. águas estuarinas que ficam sob regime de maré. 
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Parágrafo único. Poderão ser identificadas ainda como ZPA 03, quando 

declaradas de interesse social pelo Prefeito Municipal, as áreas cobertas com florestas ou 
outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: 
 

I. conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos 
de terra e de rocha; 

II. proteger as restingas ou veredas; 
III. proteger várzeas; 
IV. abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 
V. proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural 

ou histórico; 
VI. formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
VII. assegurar condições de bem-estar público;  
VIII. auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 

militares; 
IX. proteger áreas úmidas, especialmente as de importância 

internacional. 
 

Art. 135. A Zona de Proteção Ambiental 04 é constituída por áreas de 
interesse ambiental com localização estratégica dentro do perímetro urbano e com 
condições especiais para serem tratadas como elementos estruturadores do desenho urbano 
da cidade, norteadoras do processo de desenvolvimento urbano da área onde estão 
inseridas, visando o estímulo as conexões verdes e eixos de mobilidade urbana não 
motorizada por meio da implantação de parques lineares e tratamento paisagístico. 

 
§ 1º O Município, no prazo de 12 meses a partir da publicação desta lei, 

deverá desenvolver um estudo para estabelecer as diretrizes e orientar o modelo de 
urbanização da ZPA 04 e o seu entorno imediato, considerando as características e 
objetivos estabelecidos nesta lei.   

 
§ 2º A aprovação de novos parcelamentos do solo urbano, em áreas 

passíveis de ocupação existentes na ZPA 4 e nos terrenos diretamente limítrofes a esta zona 
ficam condicionadas à definição das diretrizes a serem estabelecidas pela municipalidade 
após a elaboração do estudo indicado. 

 
Subseção III 

Zona de Interesse Histórico 
 

Art. 136. As Zonas de Interesse Histórico são aquelas onde se pretende 
preservar elementos que possuam referência social, espaço-temporal e apropriação de seu 
entorno pelo grupo social a ele relacionado, localizadas dentro do perímetro urbano, que se 
destinam à regular as áreas de interesse de proteção do patrimônio histórico, arquitetônico, 
cultural, paisagístico e arqueológico, tendo como características a existência de edificações 
e ambiências de valor histórico e áreas com elevado valor cultural e sistema viário 
característico da ocupação original. 
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Art. 137. As Zonas de Interesse Histórico apresentam como objetivo 

principal: 
 

I. estabelecer Política de Preservação do Patrimônio Cultural, que vise 
valorizar o patrimônio edificado e as importantes manifestações culturais do Município, 
estimulando também a atividade turística nas áreas históricas identificadas; 

 
II. promover a identidade cultural dos diversos bairros a partir do 

incentivo ao resgate da memória; 
 
III. incentivar o desenvolvimento socioeconômico das áreas de 

concentração do patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, ambiental, arqueológico 
e cultural; 

  
IV. priorizar o tratamento paisagístico, a manutenção das áreas verdes 

que qualificam a zona e substituir as instalações aéreas de energia e telecomunicações por 
instalações subterrâneas. 
 

Art. 138. A Zona de Interesse Histórico deve ser objeto de Projeto de 
Intervenção Urbana e Valorização Sociocultural específico, a ser desenvolvido pela 
municipalidade de forma participativa, no prazo de 36 meses, a fim de preservar, valorizar 
e dinamizar o patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico. 
 
 

Subseção IV 
Eixo Estruturante 

 
Art. 139. O Eixo Estruturante é uma zona linear dentro da área urbana que 

corresponde às áreas formadas por vias localizadas estrategicamente, que possuem 
importância de ligação municipal e regional, centralizando atividades de comércio, 
serviços e indústrias, apresentando capacidade de absorção de fluxos viários de maior 
intensidade. 

 
Art. 140. Os Eixos Estruturantes são formados pelas vias e pelos lotes ou 

terrenos com testadas nestas vias, exceto as situações em que a via margeia áreas de 
preservação ou recuperação ambiental e Zonas Especiais de Interesse Social. 

 
Art. 141. Os Eixos Estruturantes apresentam como objetivos: 

 
I. centralizar atividades de comércio e serviços, principalmente as de 

abrangência municipal e regional; 
 
II. estruturar o sistema viário do Município melhorando as condições de 

ligação entre bairros, distritos e Municípios vizinhos; 
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III. ampliar a capacidade do transporte coletivo e dos modais de 
transporte não motorizados; 

 
IV. estimular o desenvolvimento econômico do Município de forma 

integrada aos aspectos sociais, ambientais e culturais das localidades em que se inserem. 
 

Subseção V 
Eixo de Dinamização 

 
Art. 142. O eixo de dinamização é uma zona linear dentro da área urbana 

que correspondem às áreas formadas por vias localizadas estrategicamente, ligando bairros, 
sendo a via principal deles ou com vocação para tanto, concentrando principalmente 
atividades não residenciais de atendimento local e municipal. 

 
Art. 143. Os eixos de dinamização são formados pelas vias e pelos lotes ou 

terrenos com testadas nestas vias, exceto as situações em que a via margeia áreas de 
preservação ou recuperação ambiental e Zonas Especiais de Interesse Social. 

 
Art. 144. Os Eixos de Dinamização apresentam como objetivo principal: 

 
I. formar áreas com vitalidade urbana; 
 
II. desconcentrar as atividades não residenciais de apoio à vida urbana, 

estimulando-as nos diferentes bairros e localidades; 
 
III. diminuir os deslocamentos gerados pelas necessidades cotidianas de 

acesso às atividades de comércio e serviços urbanos; 
 
V. otimizar o transporte coletivo e estimular os modais de transporte 

não motorizados; 
 
VI. estimular o desenvolvimento econômico do Município de forma 

integrada aos aspectos sociais, ambientais e culturais da região em que se insere. 
 
 
 

 
Subseção VI 

Zona de Ocupação Preferencial 
 

Art. 145. As Zonas de Ocupação Preferencial são áreas que apresentam 
infraestrutura consolidada, com predomínio do uso residencial, onde se torna desejável 
induzir o adensamento de forma compatível às características da área. 

 
Art. 146. As Zonas de Ocupação Preferencial apresentam como objetivo 

principal: 
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I. estimular o uso múltiplo com a interação de usos residenciais e não 
residenciais de baixo impacto; 

 
II. induzir a ocupação urbana a partir da infraestrutura existente, evitar a 

expansão urbana e otimizar os custos de manutenção da cidade; 
 
III. preservar os locais de interesse ambiental e paisagístico. 

 
Subseção VII 

Zona de Ocupação Controlada 
 

Art. 147. As Zonas de Ocupação Controlada são áreas com uso 
predominantemente residencial, que apresentam ocupação esparsa em áreas com algum 
tipo de deficiência ou ausência de infraestrutura, próximas as zonas ambientalmente frágeis 
ou áreas de risco. 

 
Art. 148. As Zonas de Ocupação Controlada apresentam como objetivos: 

 
I. estimular o uso múltiplo com a interação de usos residenciais e não 

residenciais; 
 
II. compatibilizar o adensamento construtivo com as características da 

mobilidade urbana e com as limitações na oferta de infraestrutura urbana; 
 
III. prover a área de equipamentos e serviços urbanos e sociais; 
 
IV. preservar os locais de interesse ambiental e qualificar a paisagem 

urbana. 
 

Subseção VIII 
Zona Turística 

 
Art. 149. As Zonas Turísticas são áreas urbanas com vocação turística 

localizadas no litoral do Município, que apresentam ocupação esparsa e deficiência ou 
ausência de infraestrutura urbana, próximas as zonas ambientalmente frágeis e que devem 
ser destinadas preferencialmente ao desenvolvimento de atividades turísticas em harmonia 
com o uso residencial e aos seus aspectos paisagísticos. 

 
Art. 150. As Zonas Turísticas apresentam como objetivos: 

 
I. estimular o uso múltiplo com a interação de usos residenciais e de 

apoio as atividades turísticas; 
 
II. compatibilizar o uso e ocupação do solo com as características e 

limitações na oferta de infraestrutura urbana; 
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III. preservar os locais de interesse ambiental e qualificar a paisagem 
urbana. 

 
 

Subseção IX 
Zona Especial de Interesse Social 

 
Art. 151. A Zona Especial de Interesse Social – ZEIS são áreas dentro da 

área urbana ocupadas predominantemente por populações de baixa renda, ou que tenham 
sido objeto de loteamentos e ou conjuntos habitacionais irregulares, que exigem tratamento 
diferenciado dos parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, e que serão destinadas a 
programas e projetos especiais de urbanização, reurbanização, regularização urbanística e 
fundiária. 

 
Art. 152. A Zona Especial de Interesse Social – ZEIS apresenta como 

objetivos principais: 
 

I. promover a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos 
ocupados pela população de baixa renda; 

 
II. eliminar os riscos decorrentes de ocupações em áreas inadequadas e, 

quando não for possível, reassentar seus ocupantes; 
 
III. dotar e/ou ampliar estas áreas de infraestrutura básica, equipamentos 

sociais, culturais, espaços públicos, serviços e comércios; 
 
IV. viabilizar áreas destinadas à manutenção e produção de Habitações 

de Interesse Social - HIS, buscando o cumprimento da função social da propriedade; 
 
V. promover política específica de desenvolvimento socioeconômico e 

ambiental; 
 
VI. impedir a expulsão indireta dos moradores, decorrente da 

valorização imobiliária dos imóveis beneficiados pelas ações de recuperação dos 
assentamentos precários; 

 
VII. dinamizar atividades de comércio, serviço local e a geração de 

trabalho e renda. 
 

Parágrafo único.  O reassentamento de que trata o inciso II deste artigo 
deverá, necessariamente, se dar em local mais próximo possível de suas moradias de 
acordo com os princípios estabelecidos no Estatuto da Cidade. 

 
Art. 153. As Zonas Especiais de Interesse Social ficam definidas pelas 

seguintes classificações, constantes no anexo 05 (cinco): 
 

I. Zona Especial de Interesse Social 01 - ZEIS 01; 
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II. Zona Especial de Interesse Social 02 – ZEIS 02; 
III. Zona Especial de Interesse Social 03 – ZEIS 03; 
IV. Zona Especial de Interesse Social 04 – ZEIS 04. 

 
Art. 154. A Zona Especial de Interesse Social 01 é composta de áreas 

públicas ou particulares, ocupadas predominantemente por habitações precárias, população 
de baixa renda ou ocupações em áreas de risco, que apresentem demanda prioritária por 
ações de regularização fundiária sustentável, com melhoria da infraestrutura urbana, 
serviços e equipamentos comunitários, geração de emprego e renda, sendo passíveis de 
remoção devido à ocupação em áreas de risco. 

 
Art. 155. A Zona Especial de Interesse Social 02 é composta por áreas 

públicas ou particulares, dotadas parcialmente de infraestrutura urbana, próximas às áreas 
de risco e que apresentam demanda por ações de regularização fundiária sustentável. 

 
Art. 156. A Zona Especial de Interesse Social 03 é composta de áreas 

públicas ou particulares precárias, localizadas em comunidades tradicionais, que 
apresentem demanda prioritária por ações de regularização fundiária sustentável, com 
melhoria da infraestrutura urbana, serviços e equipamentos comunitários e geração de 
emprego e renda. 

 
Art. 157. A Zona Especial de Interesse Social 04 é composta por áreas 

públicas ou particulares, vazias, que não cumprem a função social da propriedade urbana, 
localizadas obrigatoriamente em área urbanas consolidadas ou limítrofes e que apresentam 
potencial para receberem Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social. 

 
Art. 158. As Zonas Especiais de Interesse Social 01, 02 e 03 poderão 

receber Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social. 
 
Art. 159. O reconhecimento como ZEIS de loteamentos irregulares ou 

clandestinos não eximirá os agentes executores ou proprietários das obrigações e 
responsabilidades civis, administrativas e penais previstas em lei. 

 
Art. 160. São critérios para o reconhecimento de uma área como ZEIS 01, 

02 e 03: 
 
I. ser a ocupação de baixa renda; 
 
II. não possuir infraestrutura completa de saneamento básico; 
 
III. ser passível de urbanização e regularização fundiária, de acordo com 

avaliação técnica que verificará a existência dos padrões mínimos de salubridade e 
segurança, bem como a situação fundiária; 

 
IV. apresentar problemas quanto à acessibilidade e mobilidade urbana. 
 
V. nos casos de ZEIS 3 estar localizada em comunidades tradicionais. 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 68

 
 

49 
 

 
Art. 161. A demarcação de novas ZEIS 04 não poderá localizar-se em áreas 

de risco, de proteção ambiental e , desconectadas das áreas urbanas consolidadas, assim 
definidas nesta lei. e deverão seguir as orientações do Plano Local de Habitação de 
Interesse Social (PLHIS). 

 
Art. 162. A instituição de novas ZEIS 01, 02, 03 e 04 deverão ser aprovadas 

pelo Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM, instituída por meio de Lei Municipal 
Específica, respeitando os critérios estabelecidos nesta lei e considerando as demandas das 
comunidades. 

 
§ 1º A iniciativa legislativa para o reconhecimento e instituição de novas 

ZEIS 01, 02, 03 e 04 é do Poder Executivo Municipal, condicionada ao atendimento dos 
critérios estabelecidos nesta subseção. 

 
§ 2º O reconhecimento e instituição de novas ZEIS 01, 02, 03 e 04 poderá 

ser por solicitação de Associação de Moradores, ou pelo proprietário da área, através de 
requerimento encaminhado à secretaria municipal responsável pela gestão do Plano Diretor 
Municipal. 

 
§ 3º Aprovado pelo Conselho do Plano Diretor Municipal as propostas de 

novas delimitações das ZEIS 01, 02, 03 e 04 serão encaminhadas para Câmara Municipal 
através de projeto lei com delimitação do perímetro das mesmas. 

 
Art. 163. As  ZEIS 01, 02 e 03 deverão ser objeto prioritários de Planos de 

Urbanização e Regularização Fundiária a partir de um conjunto de ações integradas que 
preservarão, sempre que possível, a tipicidade, as características locais do assentamento e 
as edificações existentes que não estiverem em situação de risco. 

 
Art. 164. Os Planos de Urbanização e Regularização Fundiária das ZEIS 

deverão ser elaborados em parceria entre o Poder Público e os ocupantes da área, 
abrangendo aspectos urbanísticos, socioeconômicos, de regularização fundiária, de 
infraestrutura, jurídicos, ambientais e de mobilidade e acessibilidade urbana, devendo ser 
orientado pelas seguintes diretrizes: 
 

I. delimitar a poligonal de intervenção do Plano com indicação dos 
domicílios diretamente beneficiados pelo projeto e as áreas beneficiadas indiretamente; 

 
II. apresentar previamente a metodologia de trabalho para elaboração 

do Plano e a poligonal de intervenção para a população;  
 
III. formar um Conselho Gestor do Plano de Urbanização e 

Regularização Fundiária das ZEIS, com membros do Poder Executivo Municipal e da 
população da área de intervenção, para acompanhamento dos trabalhos de elaboração, 
implementação e monitoramento do Plano; 
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IV. elaborar diagnóstico participativo da poligonal de intervenção 
considerando aspectos físico-territoriais, socioeconômicos, jurídicos, ambientais, 
dimensionamento das demandas atuais e futuras, coletivas da população, considerando a 
infraestrutura, habitação de interesse social, programas socioeconômicos, equipamentos 
comunitários e espaços de lazer; 

 
V. elaborar estratégias para a geração de emprego e renda; 
 
VI. elaborar projetos intersetoriais de ação social e promoção humana; 
 
VII. elaborar projeto de recuperação ambiental de áreas degradadas, nos 

casos em que couber; 
 
VIII. elaborar projeto de urbanização da área de intervenção respeitando 

as características locais; 
 
IX. elaborar projetos Habitacionais de Interesse Social com tipologias 

adequadas ao perfil da população a ser atendida; 
 
X. elaborar projeto de regularização fundiária; 
 
XI. garantir no Plano a integração entre as ações e projetos urbanísticos, 

socioeconômicos, ambientais e jurídicos;  
 
XII. definir fontes de recursos para a implementação das intervenções; 
 
XIII. aprovar todos os projetos e ações que compõe os Planos de 

Urbanização e Regularização Fundiária das ZEIS com as Secretarias Municipais 
envolvidas, o Conselho Gestor do Plano e a população da área de intervenção; 

 
XIV. definir no plano os critérios que serão adotados para o 

acompanhamento e monitoramento das ações. 
 

§ 1º   Decreto do Poder Executivo Municipal deverá regulamentar a 
constituição dos Conselhos Gestores das ZEIS 01, 02 e 03 determinando suas atribuições, 
formas de funcionamento, modos de representação equitativa dos moradores locais e dos 
órgãos públicos competentes. 

 
§ 2º   O Município deverá elaborar os Planos de Urbanização e 

Regularização Fundiária das ZEIS 01 e 03, no prazo máximo de 36 meses, a contar da data 
da publicação desta lei, estabelecendo a ordem de prioridades para os investimentos, metas 
e indicadores de monitoramento.  

 
§ 3º  O Município deverá elaborar os Planos de Urbanização e 

Regularização Fundiária das ZEIS 02, no prazo máximo de 48 meses, a contar da data da 
publicação desta lei, estabelecendo a ordem de prioridades para os investimentos, metas e 
indicadores de monitoramento.  
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§ 4º  O Município deverá vincular, a contar da data da publicação desta lei, 

um percentual de 50% da alocação dos investimentos em infraestrutura urbana, 
equipamentos e serviços públicos e ações de regularização fundiária sustentável no Plano 
Plurianual, prioritariamente as áreas estabelecidas nesta lei como Zonas Especiais de 
Interesse Social 01 e 03 e as Zonas de Intervenção Urbanística.  

 
Art. 165. Os Projetos de Regularização Fundiária para cada ZEIS 01, 02 e 

03 deverão seguir as orientações estabelecidas na Lei Federal nº 13.465 de 2017, que 
dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana. 
 

Subseção X 
Zona de Projeto Especial 

 
Art. 166. As Zonas de Projetos Especiais são áreas de domínio público ou 

privado, localizadas dentro da área urbana, com localização estratégica e com possibilidade 
de receber projetos especiais de interesse público, privado ou por meio de Parcerias 
Público Privadas – PPP. 

  
Art. 167. As Zonas de Projetos Especiais ficam definidas pelas seguintes 

classificações, constantes no anexo 05 (cinco): 
 

I. Zona de Projeto Especial 01 - ZPE 01; 
 
II. Zona de Projeto Especial 02 - ZPE 02. 

 
Art. 168. A  Zona de Projeto Especial 01 – ZPE 01 é composta por áreas de 

domínio público que funcionam como espaços livres de uso público, equipamentos 
urbanos e comunitários, ou destinados a implantação futura de projetos públicos ou em 
parceria com o setor privado, que visem atender de forma equilibrada as áreas urbanizadas 
e alcançar a melhoria na qualidade de vida. 
 

Art. 169. A Zona de Projeto Especial 01 – ZPE 01 apresenta como objetivos 
principais: 
 

I. identificar as áreas que funcionam ou podem vir a servir como 
espaços livres de uso público, equipamentos urbanos e comunitários; 

 
II. realizar a identificação futura das Zonas de Equipamentos Especiais 

nos demais distritos do Município; 
 
III. planejar e debater democraticamente uma distribuição mais 

igualitária e justa destes espaços e equipamentos no Município de Aracruz; 
 
IV. flexibilizar os índices urbanísticos para a implantação de projetos 

especiais de interesse público. 
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Art. 170. Fica estabelecido para a Zona de Projeto Especial, que 
corresponde ao Centro de Eventos “Rubens Pimentel” (Parque de Exposições), a indicação 
para a implantação de um Parque Urbano integrado. 

 
Art. 171. Fica estabelecida a Zona de Projeto Especial, que corresponde ao 

terreno da atual sede da Prefeitura Municipal de Aracruz, a indicação para a elaboração de 
um estudo de viabilidade de um novo centro administrativo da cidade de Aracruz por meio 
do instrumento urbanístico da Operação Urbana Consorciada. 

 
Art. 172. O Município deverá num prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a 

contar da data da publicação desta lei, realizar o levantamento e mapeamento das Zonas de 
Equipamentos Especiais, nos demais distritos do Município, juntamente com um 
planejamento estratégico da utilização destas ZEE, com base na demanda futura do 
Município e uma distribuição equilibrada dos espaços livres de uso público, equipamentos 
urbanos e comunitários. 

 
Art. 173. A Zona de Projeto Especial 02 – ZPE 02 é composta por áreas de 

domínio privado que apresentam localização estratégica, características ambientais e 
paisagísticas relevantes, possibilidade de implantação de usos múltiplos, que requerem 
tratamento especial na definição dos usos, atividades e o modelo de ocupação visando 
dinamizar e qualificar o ambiente urbano em que se insere.  

 
Art. 174. A Zona de Projeto Especial 02 – ZPE 02 apresenta como objetivos 

principais: 
 
I. identificar as áreas que funcionam ou podem vir a servir como locais 

de implantação de projetos privados ou em parceria com o poder público especiais; 
 
II. planejar e debater democraticamente os usos, atividades e o modelo 

de ocupação de áreas estratégicas localizadas na cidade; 
 
III. flexibilizar os índices urbanísticos para a implantação de projetos 

especiais de interesse público e privado. 
 

Parágrafo único. Os usos e atividades permitidos e os índices urbanísticos 
nas Zonas de Projetos Especiais 01 e 02 serão definidos a partir da proposta de ocupação 
apresentada pela parte interessada, que deverá ser avaliada e aprovada no Conselho do 
Plano Diretor Municipal e posteriormente apresentada e pactuada com a sociedade civil em 
Audiência Pública. 

 
Subseção XI 

Zona Empresarial 
 

Art. 175. A Zona Empresarial é composta por áreas destinadas 
prioritariamente à implantação de atividades industriais, portuárias e de atividades 
complementares de comércio e serviços compatíveis com estes usos.   

 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 72

 
 

53 
 

Art. 176. A Zona Empresarial apresenta como objetivos principais: 
 

I. estimular a sinergia entre a infraestrutura logística, a vocação 
econômica do Município e os empreendimentos econômicos de maior porte, determinando 
uma localização específica para estas atividades, de forma a otimizar os seus benefícios e 
facilitar a mitigação dos seus impactos; 

 
II. dinamizar o desenvolvimento socioeconômico articulado a 

superação dos desafios socioambientais das comunidades existentes, sobretudo pescadores, 
indígenas e população residente na Barra do Riacho e na Vila do Riacho; 

 
III. implantar a Zona de Processamento de Exportações - ZPE do 

Município de Aracruz; 
 
IV. qualificar a infraestrutura logística, em especial a portuária do 

Município; 
 
V. priorizar a atração de empreendimentos econômicos de menor 

impacto socioambiental e maior produção de desenvolvimento tecnológico, emprego e 
renda. 

 
Subseção XII 

Zona de Intervenção Urbanística 
 

Art. 177. A Zona de Intervenção Urbanística é formada por áreas que 
apresentam grande potencialidade socioeconômica e ambiental e fortes conflitos no uso e 
ocupação do solo, que necessitam de projetos prioritários de intervenção urbana integrada.   

 
Art. 178. As Zonas de Intervenção Urbanística ficam definidas pelas 

seguintes classificações, constantes no anexo 05 (cinco): 
 

I. Zona de Intervenção Urbanística 01 - ZIU 01 -  Centro Sede; 
II. Zona de Intervenção Urbanística 02 - ZIU 02 -  Barra do Riacho; 
III. Zona de Intervenção Urbanística 03 - ZIU 03 – Santa Cruz (Zona 

Turística); 
 

Art. 179. Zona de Intervenção Urbanística 01 - ZIU 01 é constituída pelo 
bairro centro, no distrito sede, que apresenta significativo acervo edificado e articulado em 
torno do núcleo tradicional da cidade, dotado de infraestrutura urbana, equipamentos e 
serviços públicos, comércio, prestação de serviços e oportunidades de trabalho, com 
importância municipal e regional, com problemas na mobilidade e acessibilidade urbana. 

 
Art. 180. A Zona de Intervenção Urbanística 01 - ZIU 01 apresenta como 

objetivos: 
 

I. estimular o uso múltiplo com a interação de usos residenciais e não 
residenciais; 
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II. compatibilizar o adensamento construtivo com as características do 

sistema viário e com as limitações na mobilidade urbana; 
 
III. implantar ações de melhoria do transporte público, requalificação 

das calçadas e implantação de ruas exclusivas para pedestres em conformidade com o 
Plano de Mobilidade Urbana; 

 
IV. estimular ações integradas, pública e em parceria com a iniciativa 

privada, de qualificação desta área central da cidade. 
 

Art. 181. A municipalidade deverá elaborar um Plano de Intervenção 
Urbana Integrada desta Zona, de forma participativa, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, a contar da data da publicação desta lei, de acordo com Programa de Reabilitação 
de Áreas Urbanas Centrais do governo federal, no intuito de potencializar o uso e a 
ocupação democrática das áreas urbanas centrais, propiciando a permanência e a atração de 
população, a diversidade funcional, social e cultural, a vitalidade econômica, a qualidade 
ambiental e da paisagem e a mobilidade urbana sustentável. 

 
Parágrafo único. Os índices urbanísticos adotados na Zona de Intervenção 

Urbanística 01 - ZIU 01 são os da Zona de Ocupação Preferencial – ZOP, conforme consta 
no anexo 06 (seis) e respectivas considerações em nota, devendo ser revisados, após a 
elaboração do Plano de Intervenção Urbana Integrada desta Zona e aprovados pelo 
Conselho do Plano Diretor Municipal. 

 
Art. 182. Zona de Intervenção Urbanística 02 - ZIU 02 é constituída pelo 

bairro Barra do Riacho, que apresenta presença de comunidade tradicional de pescadores, 
potencial econômico e conflitos socioambientais, com ocupações precárias e irregulares, 
inadequações infraestruturais, carência de serviços e equipamentos básicos e conflitos 
sociais. 

 
Art. 183. A Zona de Intervenção Urbanística 02 - ZIU 02 apresenta como 

objetivos: 
 

I. implantar ações de melhoria na infraestrutura e serviços urbanos, 
políticas habitacionais e desenvolvimento socioeconômico e socioambientais integradas; 

 
II. preservar e valorizar o patrimônio histórico e cultural relacionado as 

comunidades pesqueiras da localidade e entorno próximo; 
 
III. direcionar prioritariamente as ações e recursos gerados pelas 

condicionantes dos empreendimentos econômicos a serem instalados nas proximidades 
para a ZIU 02.  

 
Art. 184. A municipalidade deverá elaborar um Plano de Intervenção 

Urbana Integrada desta Zona, de forma participativa, no prazo de 12 (doze) meses, a contar 
da data da publicação desta lei, atualizando as informações do diagnóstico do Estudo 
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Urbanístico para Mudança de Zoneamento – EUMZ, da Barra do Riacho e definindo de 
forma participativa um plano de ações integradas para o bairro. 

 
Art. 185. Aplica-se para toda a Zona de Intervenção Urbanística 02 - ZIU 

02, o instrumento urbanístico da Zona Especial de Interesse Social para fins de 
regularização fundiária sustentável.  

 
Parágrafo único. Os índices urbanísticos adotados na Zona de Intervenção 

Urbanística 02 - ZIU 02 são os da Zona de Ocupação Controlada – ZOC, conforme consta 
no anexo 06 (seis) e respectivas considerações em nota, devendo serem revisados, após a 
elaboração do Plano de Intervenção Urbana Integrada desta Zona e aprovados pelo 
Conselho do Plano Diretor Municipal. 

 
Art. 186. Zona de Intervenção Urbanística 03 - ZIU 03 é constituída pela 

orla urbana do núcleo histórico de Santa Cruz, área com grande valor histórico, 
paisagístico e turístico que apresenta ocupação desordenada e irregular e que necessita de 
projeto de intervenção urbana integrada que articule seu potencial econômico, histórico, 
cultural e paisagístico. 

 
Art. 187. A Zona de Intervenção Urbanística 03 - ZIU 03 apresenta como 

objetivos: 
 

I. preservar e valorizar o patrimônio histórico, cultural e paisagístico 
relacionado as comunidades pesqueiras e indígenas da localidade e entorno próximo; 

 
II. orientar o modelo de uso e ocupação do solo e os projetos de 

intervenção urbana da ZIU 03, de acordo com as condicionantes estabelecidas pelo Projeto 
Orla, pela Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e pelo Refúgio de Vida Silvestre de 
Santa Cruz. 
 

Art. 188. Aplica-se, nos casos que couberem, para a Zona de Intervenção 
Urbanística 03 - ZIU 03, o instrumento urbanístico da Zona Especial de Interesse Social 
para fins de regularização fundiária sustentável.  

 
Art. 189. A municipalidade deverá elaborar um Plano de Intervenção 

Urbana Integrada desta Zona, de forma participativa, no prazo de 12 (doze) meses, a contar 
da data da publicação desta lei, de forma participativa e integrada aos órgãos relacionados 
ao gerenciamento costeiro e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio. 

 
Parágrafo único.  Os índices urbanísticos adotados na Zona de Intervenção 

Urbanística 03 - ZIU 03 são os da Zona de Interesse Histórico – ZIH, conforme consta no 
anexo 06 (seis), devendo serem revisados, após a elaboração do Plano de Intervenção 
Urbana Integrada desta Zona e aprovados pelo Conselho do Plano Diretor Municipal. 
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Subseção XIII 
Zona de Mobilidade Urbana e Transporte 

 
 

Art. 190. A Zona de Mobilidade Urbana e Transporte - ZOMUT é um 
instrumento urbanístico integrado ao Plano de Mobilidade Urbana - PLAMOB com a 
finalidade de garantir o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os 
modos de transporte coletivo e os não-motorizados.  

 
Art. 191. A Zona de Mobilidade Urbana e Transporte - ZOMUT se 

sobrepõe as zonas de uso descritas anteriormente e são formadas por áreas definidas pelo 
PLANMOB como prioritárias para a implantação de projetos visando à melhoria da 
mobilidade urbana no Município. 

 
Art. 192. A implantação de atividades na Zona de Mobilidade Urbana e 

Transporte somente serão autorizadas após avaliação pelo órgão municipal competente 
pela mobilidade urbana do Município. 

 
Art. 193. Os projetos de mobilidade urbana que venham utilizar o 

instrumento da ZOMUT deverão estar previstos no Plano de Mobilidade Urbana de 
Aracruz, podendo ser alterados e realizados novas inclusões por meio de decreto do 
executivo municipal, mediante estudos prévios aprovados pelo Conselho do Plano Diretor 
Municipal - CPDM. 

 
Art. 194. Os índices urbanísticos a serem adotados nas áreas afetadas pela 

Zona de Mobilidade Urbana e Transporte - ZOMUT, passíveis de ocupação após avaliação 
do órgão responsável pela mobilidade urbana no Município são os constantes no anexo 06 
(seis) referente a zona em que está situada a ZOMUT. 

 
Art. 195. Na Zona de Mobilidade Urbana e Transporte - ZOMUT poderão 

ser utilizados os instrumentos urbanísticos direito de preempção, transferência do direito de 
construir, outorga onerosa do direito de construir e operação urbana consorciada. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DO PARCELAMENTO DO SOLO 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 

Art. 196. Esta Lei estabelece as normas e as condições para parcelamento 
do solo urbano no Município, observando as normas definidas na Lei Federal Nº 6.766, de 
16 de dezembro de 1979, na Lei Federal Nº 9.785 de 29 de janeiro de 1999 e na Lei 
Estadual Nº 7.943, de 16 de dezembro de 2004, e que somente será permitido dentro do 
perímetro urbano estabelecido neste Plano Diretor Municipal. 
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Art. 197. O parcelamento do solo para fins urbanos será feito sob a forma 
de loteamento ou desmembramento. 

 
Art. 198. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes 

destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, logradouros públicos ou 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 

 
Parágrafo único. Em função do uso a que se destinam, os loteamentos 

poderão ocorrer nas seguintes formas: 
 

I. loteamentos para uso residencial são aqueles em que o parcelamento 
do solo se destina à edificação para atividades predominantemente residenciais, exercidas 
em função da habitação, ou atividades complementares de comércios, serviços e indústrias 
de atividades complementares compatíveis com essas; 

 
II. loteamentos de interesse social são aqueles destinados à implantação 

de Programas Habitacionais de Interesse Social e são realizados com a interveniência ou 
não do poder público, em que os padrões urbanísticos são especialmente estabelecidos para 
a habitação de caráter social, visando atender a população de baixa renda; 

 
III. loteamentos para uso empresarial são aqueles em que o parcelamento 

do solo se destina predominantemente à implantação de atividades industriais e de 
atividades complementares de maior porte ou compatíveis com essas. 

 
Art. 199. Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes 

destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, que não implique 
em abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 
ampliação dos existentes. 

 
Art. 200. É proibida a abertura de vias públicas de circulação ou de vias 

internas sem a prévia autorização da Prefeitura. 
 
Art. 201. Somente será permitido o parcelamento do solo para fins urbanos 

na zona urbana definida por essa Lei. 
 
Art. 202. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos:  

 
I. alagadiços ou sujeitos a inundação, antes de serem tomadas 

providências que assegurem o escoamento das águas; 
 
II. que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem 

prévio saneamento 
 
III. naturais com declividade superior a 30% (trinta por cento), salvo se 

atendidas exigências específicas das autoridades competentes; 
 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 77

 
 

58 
 

IV. em que seja tecnicamente comprovado que as condições geológicas 
não aconselham a edificação; 

 
V. contíguos a mananciais, cursos d’água, represas e demais recursos 

hídricos, sem a prévia manifestação dos órgãos competentes; 
 
VI. em que a poluição impeça a existência de condições sanitárias 

suportáveis, até a correção do problema; 
 
VII. situados nas Zonas de Proteção Ambiental 01, 02 e 03 estabelecias 

nesta lei e em áreas de recuperação ambiental; 
 
VIII. que não tenham acesso a via ou logradouro público. 

 
§ 1º No caso de parcelamento de glebas com declividade superior a 30% 

(trinta por cento) e até 45% (quarenta e cinco por cento), o projeto respectivo deve ser 
acompanhado de declaração do responsável técnico registrado no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, da viabilidade de se edificar no local. 
 

§ 2º Os loteamentos deverão apresentar licenciamento ambiental. 
 
§ 3º As glebas a serem parceladas limítrofes as Zonas de Proteção 

Ambiental - ZPA estabelecidas nesta lei poderão ser objeto apenas de ajustes nos limites da 
ZPA, após demonstração por meio de levantamentos planialtimétricos detalhado e relatório 
técnico emitido por responsável técnico, que as características naturais, destas áreas 
limítrofes, não a configuram como tal, o qual será apreciado pela Secretaria de Meio 
Ambiente que poderá recomendar ou não a aprovação do empreendimento pelo Conselho 
do Plano Diretor Municipal - CPDM. 
 

Art. 203. O prazo para que um projeto de parcelamento apresentado seja 
analisado e com parecer técnico será de até 120 (cento e vinte) dias, a partir do protocolo 
do requerimento. 

 
Parágrafo único. Para que as obras de infraestrutura mínima, previstas 

nesta Lei, executadas pelo loteador sejam aceitas ou recusadas, o Município terá prazo de 
120 (cento e vinte) dias, a partir do protocolo do requerimento para vistoria. 

 
Seção II 

Da Modificação do Parcelamento 
 
Art. 204. Modificação de parcelamento se faz através de desdobro ou 

remembramento com alteração das dimensões de lotes pertencentes ao parcelamento 
aprovado e que implique em redivisão ou junção de parte ou de todo o parcelamento, sem 
alteração do sistema viário, dos percentuais em áreas de espaços livres de uso público ou 
de áreas destinadas a equipamentos urbanos e comunitários. 
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Art. 205. Não é permitida a modificação de parcelamentos que resulte em 
lote em desconformidade com parâmetros urbanísticos definidos nesta Lei. 

 
§ 1º O desdobro oriundo de parcelamentos anteriores a vigência da Lei 

3143/2008, poderão ter relação entre profundidade e testada superior a 5 (cinco), e área 
mínima de 125,00m². 

 
§ 2º É permitido lote com área ou frente inferior ao mínimo estabelecido 

para a respectiva zona quando o lote: 
 

I - puder ser considerado regular em decorrência da legislação aplicável à 
época do parcelamento do qual resultou; 
 

II - for remanescente de área maior atingida por desapropriação ou 
melhoramento público; 
 

III - houver sido objeto de usucapião, do qual tenha resultado área ou frente 
inferior ao mínimo estabelecido para a zona; 
 

IV - for destinado a: 
 

a) regularização fundiária de interesse social; 
 

b) empreendimentos de habitação de interesse social; 
 
Art. 206. O projeto de loteamento aprovado poderá ser modificado 

mediante solicitação do interessado antes de seu registro no Cartório de Imóveis, cujo 
prazo máximo é de 180 (cento e oitenta) dias. Caso o loteador tenha interesse em cancelar 
o registro do loteamento, poderá fazê-lo nas hipóteses previstas no artigo 23 da Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

 
§ 1º A modificação do projeto urbanístico do loteamento aprovado somente 

poderá ser requerida uma vez, e para expedição de novo Alvará de Licença para o 
loteamento, contar-se-á o prazo referido nesta Lei. 

 
§ 2º A modificação de projeto deverá atender aos requisitos urbanísticos e 

ambientais do Município previstos nesta Lei. 
 
Art. 207. A aprovação do projeto de desdobro ou remembramento será feita 

mediante requerimento do proprietário, acompanhado dos seguintes documentos: 
 
I. cópia autenticada do título de propriedade e certidão de ônus 

atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo cartório de Registro de Imóveis 
competente;  

 
II. certidão negativa dos tributos municipais, estaduais e federais 

relativas ao imóvel;  
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III. planta georreferenciada de acordo com os marcos geodésicos 

municipais, a serem fornecidos pelo Município, com quadro de vértices e coordenadas em 
03 (três) vias de cópia impressa e 01 (uma) cópia em formato digital, na escala 1:1000 (um 
para mil), com curvas de nível de metro em metro, assinada pelo proprietário ou seu 
representante legal e por profissional legalmente habilitado pelo CREA ou CAU, e com a 
respectiva ART ou RRT, devidamente quitada, onde constem as seguintes informações: 

 
a. memorial descritivo com a denominação, situação, limites e divisas 

perfeitamente definidas, e com a indicação dos proprietários lindeiros, áreas e demais 
elementos de descrição e caracterização do imóvel; 

 
b. indicação do desdobro ou remembramento na gleba objeto do pedido 

e: 
1) de nascentes, cursos d’água, lagos e reservatórios d’água artificiais e 

várzeas; 
 
2) dos arruamentos contíguos ou vizinhos a todo perímetro da gleba; 
 
3) das ferrovias, rodovias, dutos e de suas faixas de domínio; 
 
4) de florestas e demais formas de vegetação, bem como elementos de 

porte, pedras, barreiras; 
 
5) de construções existentes. 
 
Art. 208. Após o exame e a anuência por parte dos órgãos técnicos 

competentes, pagos os emolumentos devidos, estando o projeto de desdobro ou 
remembramento em condições de ser aprovado, o Prefeito Municipal baixará o respectivo 
decreto de aprovação.  

 
 

Seção III 
Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento e Desmembramento  

 
Art. 209. Observadas as disposições da legislação federal e estadual os 

projetos de loteamentos e desmembramentos deverão atender aos requisitos urbanísticos 
estabelecidos neste Capítulo. 

 
Art. 210. No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

aprovação do projeto de parcelamento, deve o interessado protocolá-lo em Cartório de 
Registro de Imóveis, sob pena de caducidade. 

 
Art. 211. Os projetos de parcelamento do solo que venham a interferir ou 

que tenham ligação com a rede rodoviária oficial federal ou estadual, deverão apresentar 
viabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte - DNIT ou 
Departamento Estadual de Rodagem - DER-ES, conforme o caso. 
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§ 1º Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, dos trechos de 

rodovia que atravessem o perímetro urbano ou áreas urbanizadas passíveis de serem 
incluídas no perímetro urbano, a reserva de faixa não edificável será de, no mínimo, 5 
(cinco) metros de cada lado. 

 
§ 2º As edificações localizadas nas áreas contíguas às faixas de domínio 

público, dos trechos de rodovia que atravessem o perímetro urbano ou áreas urbanizadas 
passíveis de serem incluídas no perímetro urbano, desde que construídas até a data da 
publicação da Lei Federal 13.913 de 25/11/2019, ficam dispensadas da observância da 
exigência prevista no § 1º deste artigo. 

 
Art. 212. Nos parcelamentos não poderão resultar lotes encravados, sem 

saída direta para via ou logradouro público, vedada a frente exclusiva para vias de 
pedestre. 

 
Art. 213. Quanto às dimensões mínimas dos lotes, deverão ser observadas 

as tabelas de índices urbanísticos, conforme anexo 06 (seis); 
 
Art. 214. Para efeito de parcelamento sob a forma de loteamento é 

obrigatória a transferência ao Município de, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) da 
gleba útil parcelável para instalação de equipamentos urbanos e comunitários, sistema de 
circulação e espaços livres de uso público, observada a seguinte proporção: 

 
I. 5% (cinco por cento) para espaços livres de uso público e 

equipamentos urbanos;  
 
II. 5% (cinco por cento) para equipamentos comunitários; 
 
III. 25% (vinte por cento) para vias públicas. 
 
§ 1º No caso da porcentagem destinada aos espaços livres de uso público e 

equipamentos comunitários não constituírem uma área única, uma das áreas deverá 
corresponder, no mínimo, à metade da área total exigida, sendo que, em algum ponto de 
qualquer das áreas, dever-se-á poder inscrever um círculo com raio mínimo de 10,00 m 
(dez metros).  

 
§ 2º Caberá ao Município indicar a localização aproximada dos espaços 

destinados ao uso público. 
 
§ 3º As áreas destinadas a espaços livres de uso público e a equipamentos 

comunitários a serem doadas ao Município poderão se localizar em outra gleba de interesse 
do Município, a critério de aprovação do CPDM. 

 
Art. 215. Os desmembramentos estão sujeitos à transferência ao Município 

de no mínimo 10% (dez por cento) da gleba, observada a seguinte proporção: 
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I. 5% (cinco por cento) de espaços livres de uso público; 
 
II. 5% (cinco por cento) de espaços para equipamentos comunitários e 

urbanos. 
 
Parágrafo único. Os desmembramentos com área igual ou superior a 

10.000m² (dez mil metros quadrados), deverão destinar no mínimo 10% (dez por cento) da 
área a ser desmembrada da gleba para equipamentos comunitários ou espaços livres de uso 
público. 

 
Art. 216. As áreas transferidas ao Município devem ter, no mínimo, 12,00 

m (doze metros) de frente para logradouros públicos. 
 
§1º Não serão computadas no cálculo do percentual de terrenos a serem 

transferidos ao Município as áreas: 
 
I. não parceláveis e não edificáveis previstas nesta Lei;  
 
II. relativas às faixas de servidão ao longo das linhas de transmissão de 

energia elétrica;  
 
III. áreas verdes dos canteiros centrais ao longo das vias; 
 
IV. terrenos alagáveis definidos neste Lei. 
 
V.     áreas com inclinação superior a 10% (dez por cento).   
 
§ 2º Excetuam-se da proibição contida no inciso I, do parágrafo primeiro 

deste artigo, as Áreas de Preservação Permanente e de Zonas de Proteção Ambiental, 
localizadas em área urbana consolidada destinadas a implantação de equipamentos 
públicos de esporte, praças e parques, de permanência provisória e ao ar livre, desde que 
sua infraestrutura seja custeada pelo loteador. 

 
§ 3º Nos casos previstos no parágrafo segundo desse artigo às áreas 

indicadas poderão ser consideradas para atendimento do percentual previsto no inciso I, do  
Art. 214 desta Lei. 

 
Art. 217. Os espaços livres de uso público e comunitário, as vias, as praças 

e as áreas destinadas aos equipamentos comunitários e urbanos, constantes do projeto e do 
memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a 
aprovação do projeto de parcelamento, salvo em hipótese de caducidade da licença ou 
desistência do interessado, observadas as exigências do artigo 23 da Lei Federal nº 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979. 

 
§1º Consideram-se urbanos os equipamentos públicos destinados ao 

abastecimento de água, serviço de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede 
telefônica e gás canalizado. 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 82

 
 

63 
 

 
§ 2º Consideram-se comunitários os equipamentos públicos destinados à 

educação, saúde, cultura, lazer, segurança e similares. 
 
§ 3º Consideram-se espaços livres de uso público aqueles destinados às 

praças, parques e áreas verdes. 
 
§ 4º Os espaços livres de uso público e as áreas destinadas à implantação de 

equipamentos urbanos e comunitários não poderão apresentar declividade superior a 10% 
(dez por cento) e deverão ser mantidos com a vegetação natural de porte arbóreo, quando 
houver. 

 
§ 5º No ato do registro do parcelamento passam a integrar o domínio do 

Município as áreas a que se refere este artigo. 
 
Art. 218. Os limites do loteamento com glebas ainda não urbanizadas 

devem estar circundados por vias, incluindo as áreas de preservação permanentes. 
 
Art. 219. Não é permitido o prolongamento de via existente ou projetada 

com largura inferior à mesma. 
 
Art. 220. O comprimento das quadras não poderá ser superior a 200,00 m 

(duzentos metros), perímetro máximo de 600 m (seiscentos metros) e área máxima de 
20.000 m² (vinte mil metros quadrados). 

 
Art. 221. As vias previstas no plano de arruamento do loteamento devem 

articular-se com as vias adjacentes oficiais existentes ou projetadas e harmonizadas com a 
topografia local. 

 
§1º Nos projetos de loteamento que interfiram ou que tenham ligação com a 

rede rodoviária oficial, deverão ser solicitadas pelo empreendedor instruções, para a 
construção de acessos, ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes - DNIT 
ou Departamento Estadual de Edificações, Rodovias e Transportes do Espírito Santo - 
DER, conforme o caso; e, no caso de ferrovias ao órgão estadual ou federal competente. 

 
§ 2º Qualquer gleba objeto de parcelamento deverá ter acesso por uma via 

com faixa de domínio de 16m (dezesseis metros) de largura, no mínimo, conectando a 
gleba com uma via do sistema viário existente. O ônus das obras eventualmente 
necessárias para a construção ou alargamento da referida via de acesso recairá sobre o 
parcelador. 

 
Art. 222. Os lotes resultantes dos parcelamentos não poderão ter a relação 

entre profundidade e testada superior a 5 (cinco). 
 
Art. 223. Na implantação de loteamentos dever-se-á observar quanto à 

infraestrutura mínima os seguintes equipamentos urbanos: 
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a. implantação da rede de abastecimento e distribuição de água, com 
projeto aprovado pela concessionária responsável pelo serviço; 

 
b. implantação do sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos 

sanitários e industriais, com projeto aprovado pela concessionária responsável pelo 
serviço; 

 
c. implantação da rede de escoamento de águas pluviais; 
 
d. implantação da rede de energia elétrica, preferencialmente 

subterrânea com projeto aprovado pela concessionária responsável pelo serviço; 
 
e. pavimentação adequada das vias e ciclovias e implantação de 

calçadas acessíveis conforme NBR-9050, cujo tipo de pavimentação será definida pela 
Comissão Técnica do PDM; 

 
f. arborização de vias e áreas verdes; 
 
g. sinalização vertical e horizontal;  

 
h. iluminação pública;  

 
i. pavimentação de calçadas. 
 
§ 1º No Termo de Compromisso a ser assinado pelo loteador para aprovação 

dos projetos de loteamento pode-se estabelecer um cronograma para a execução das obras 
dos equipamentos urbanos mínimos requeridos no caput do artigo, aprovado pelos órgãos 
técnicos municipais e acompanhado de competente instrumento de garantia exigida por 
esta Lei, para a execução das obras, sob pena de caducidade da aprovação. 

 
§ 2º O projeto de loteamento aprovado deverá ser executado no prazo 

constante do cronograma de execução no Termo de Compromisso. 
 
§ 3º Na implantação dos projetos de loteamento serão obrigatórios a 

manutenção da vegetação existente protegida pela legislação florestal e a adequação às 
características da topografia, não se permitindo grandes movimentos de terra, cortes e 
aterros que possam alterar predatoriamente as formas dos acidentes naturais da região. 

 
Art. 224. Na implantação de loteamentos nas Zonas Especiais de Interesse 

Social – ZEIS, o empreendedor deverá observar quanto à infraestrutura mínima os 
seguintes equipamentos urbanos:: 

 
a. implantação da rede de abastecimento e distribuição de água, com 

projeto aprovado pela concessionária responsável pelo serviço; 
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b. implantação do sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos 
sanitários e industriais, com projeto aprovado pela concessionária responsável pelo 
serviço; 

 
c. implantação da rede de escoamento de águas pluviais; 
 
d. implantação da rede de energia elétrica, preferencialmente 

subterrânea com projeto aprovado pela concessionária responsável pelo serviço; 
 
e. pavimentação adequada das vias e ciclovias e implantação de 

calçadas acessíveis conforme NBR-9050, cujo tipo de pavimentação será definida pela 
Comissão Técnica do PDM; 

 
f. arborização de vias e áreas verdes. 
  
 

Seção IV 
Da Aprovação do Projeto de Loteamento  

 
Art. 225. A aprovação do projeto de loteamento será feita mediante 

requerimento do proprietário, acompanhado dos seguintes documentos: 
 
I. cópia autenticada do título de propriedade e certidão de ônus 

atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo cartório de Registro de Imóveis 
competente; 

II. certidão negativa dos tributos municipais, estaduais e federais 
relativas ao imóvel;  

 
III. declaração das concessionárias de serviço público de saneamento 

básico e energia elétrica, quanto a viabilidade de atendimento da gleba a ser parcelada; 
 
IV. planta georreferenciada de acordo com os marcos geodésicos 

municipais, a serem fornecidos pelo Município, com quadro de vértices e coordenadas em 
03 (três) via de cópia impressa e 01 (uma) cópia em formato digital, na escala 1:1000 (um 
para mil), com curvas de nível de metro em metro, assinada pelo proprietário ou seu 
representante legal e por profissional legalmente habilitado pelo CREA ou CAU, e com a 
respectiva ART ou RRT, de autoria devidamente quitada, onde constem as seguintes 
informações: 

 
a. memorial descritivo com a denominação, situação, limites e divisas 

perfeitamente definidas com a indicação dos proprietários lindeiros à área e demais 
elementos de descrição e caracterização do imóvel; 

b. indicação, na gleba, objeto do pedido, ou nas suas proximidades: 
 
1) de nascentes, cursos d’água, lagoas, várzeas úmidas, brejos e 

reservatórios d’água artificiais; 
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2) de florestas, bosques e demais formas de vegetação natural, bem 
como de ocorrência de elementos naturais, tais como pedras e vegetação de porte; 

 
3) de ferrovias, rodovias e dutos e de suas faixas de domínio; 
 
4) dos arruamentos contíguos ou vizinhos a todo o perímetro da gleba 

de terreno, praças, áreas livres e dos equipamentos comunitários existentes no entorno; 
 
5) de construções existentes, em especial, de bens de valor histórico e 

cultural. 
 
c. o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina; 
 
d. a subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e 

numeração; 
 
e. as áreas públicas, com as respectivas dimensões e áreas; 
 
f. o sistema de vias com a respectiva hierarquia; 
 
g. as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, pontos de 

tangência, ângulos, cordas, arcos e ângulos centrais das vias; 
 
h. a indicação do alinhamento e nivelamento das vias projetadas; 
 
i. quadro demonstrativo da área total discriminando as áreas de lotes, 

áreas públicas e comunitárias, com a respectiva localização e percentuais. 
 
  V. perfis longitudinais e transversais das vias de circulação principal; 
 
VI. memorial descritivo do projeto contendo, obrigatoriamente, pelo 

menos: 
 
a. denominação, área, situação e limites e confrontações da gleba; 
 
b. a descrição do loteamento com as características; 
 
c. as condições urbanísticas do loteamento e as diretrizes fixadas nesta 

Lei; 
 
d. a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do 

Município no ato do registro do loteamento; 
 
e. indicação e especificação dos encargos e obras que o loteador se 

obriga quanto à infraestrutura; 
 
f. Indicação da área útil das quadras e respectivos lotes. 
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VII. cronograma de execução das obras, com a duração máxima de 2 

(dois) anos, constando de, no mínimo: 
 
a. locação das ruas e quadras; 
 
b. serviço de terraplanagem; 
 
c. serviço de terraplanagem das vias; 
 
d. a execução da pavimentação das vias, ciclovias e calçadas acessíveis, 

conforme NBR-9050;  
 
e. infraestrutura mínima conforme previsto nos art. 223 e 224 desta 

Lei; 
 
f. da instalação das redes de abastecimento de água e energia elétrica; 
 
g. implantação da rede de escoamento de águas pluviais; 
 
h. outras obrigações constantes dos projetos aprovados. 
 
VIII. projeto de pavimentação das calçadas, conforme NBR 9050 e 

Legislação municipal pertinente, pavimentação das vias de circulação, ciclovias cujo 
material será previamente determinado pela Prefeitura; 

 
IX. projeto de arborização de vias, ciclovias e áreas verdes; 
 
X. projetos completos do sistema de alimentação e distribuição de água 

e respectiva rede de distribuição, provado pelo órgão competente responsável pelo serviço 
de distribuição de água, indicando a fonte de coleta, tratamento e o local do lançamento 
dos resíduos;  

 
XI. projetos completos do sistema de esgoto sanitário aprovado pelos 

órgãos competentes, indicando a forma de coleta, tratamento e o local do lançamento dos 
resíduos;  

 
XII. projeto completo da rede de escoamento das águas pluviais, 

indicando e detalhando o dimensionamento e o caimento de coletores, assim como o local 
de lançamento, conforme Termo de Referência a ser disponibilizado pela SEMOB;  

 
XIII. projeto completo da rede de energia elétrica aprovado pelo órgão 

competente, obedecendo as suas medidas, padrões e normas;  
 
XIV. projeto de iluminação pública, cujo tipo será indicado pela 

Prefeitura, obedecendo ás medidas, padrões e normas do órgão competente;  
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XV. projetos especiais, tais como, obra de arte, muro de contenção a 
critério da Prefeitura, quando for o caso;  

 
XVI. licença Prévia expedida pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 
 
Parágrafo único. O nivelamento exigido para a elaboração dos projetos 

deverá tomar por base a referência de nível oficial, adotada pelo Município. 
 
Art. 226. Antes da elaboração do projeto do loteamento pretendido, os 

interessados deverão reportar-se à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, e à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para formulação de consulta, acerca das diretrizes 
municipais de uso e de ocupação do solo, e ambientais, para áreas a serem parceladas. 

 
Art. 227. O pedido de diretrizes deve ser instruído com: 
 
I - requerimento assinado pelo proprietário do terreno; 
 
II - (01) uma via do Projeto Urbanístico no escala 1:1.000, indicando: 
 
a) curvas de nível de metro em metro, referidas ao DATUM oficial; 
b) limites de área em relação aos terrenos vizinhos; 
c) Coodernadas; 
d) cursos d`água e suas denominações; 
e) redes de energia elétrica, ferrovias, rodovias, aeroportos; 
f) vias oficiais adjacentes. 
 
III - laudo geotécnico, onde o responsável técnico afirme que na área não há 
periculosidade quanto a segurança e saúde para o assentamento humano; 
 
VI– Certidão de Ônus atualizada e registrado no Cartório Imobiliário 
competente; 
 
Art. 228. O prazo para a expedição de Diretrizes é de 45(quarenta e cinco) 

dias o contar da data em que for protocolado o pedido. 
 
Art. 229. As diretrizes fornecidas pela Prefeitura Municipal constarão no 
mínimo de: 
 
I - determinação de índices e parâmetros urbanísticos quanto ao 
parcelamento, ocupação e uso do solo; 
 
II - características, dimensionamento e determinações para o traçado de vias 
de circulação adequadas aos planos e projetos viários do município; 
 
III - características, dimensionamento e localização de áreas públicas e 
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dominiais. 
 
IV - diretrizes para a drenagem. 
 
Art. 230. As Diretrizes terão validade por 360 (trezentos e sessenta) dias a 

contar da data da expedição da mesma pela Prefeitura Municipal, e renovável 
automaticamente por igual período se neste intervalo houver ainda tramitação para a 
aprovação nas esferas estaduais e federais. 

 
Art. 231. É obrigatória, no loteamento, a realização das obras de 

infraestrutura mínima constantes dos projetos aprovados pelos órgãos competentes, sendo 
de responsabilidade do proprietário a sua execução conforme Termo de Compromisso, que 
será fiscalizado pelos órgãos técnicos municipais e concessionárias que aprovaram os 
projetos.  
 

Parágrafo único. As obras de infraestrutura realizadas serão de 
responsabilidade do loteador até cinco anos após o recebimento do loteamento pela 
Prefeitura Municipal. 

 
Art. 232. A execução das obras deverá ser garantida pelo loteador, mediante 

hipoteca de lotes, de no mínimo 15% (quinze por cento) dos lotes, em valor suficiente para 
suportar os custos das obras de infraestrutura, observados os seguintes procedimentos: 

 
I. indicação nas plantas do projeto de loteamento, da localização dos 

lotes que serão dados em garantia;  
 
II. a garantia será liberada, à medida que forem executadas as obras, na 

seguinte proporção: 
 
a. 40% (quarenta por cento), quando concluída a abertura das vias, a 

demarcação dos lotes e as obras de drenagem; 
 
b. 30% (trinta por cento), quando concluída a instalação das redes de 

abastecimento de água e energia elétrica; 
 
c. 30% (trinta por cento), quando concluídos os demais serviços. 
 
Parágrafo único.  A hipoteca poderá ser substituída por apólice de seguro 

garantia, fiança bancária em favor do Município de Aracruz, ou em dinheiro. 
 
Art. 233. No ato da aprovação, pela Prefeitura Municipal, do projeto de 

loteamento o proprietário deverá ainda assinar um Termo de Compromisso, como ato 
administrativo negociado decorrente da concertação entre Município e o Loteador e se 
constituirá em título executivo extrajudicial, na forma do art. 585, II do Código de 
Processo Civil, no qual constará obrigatoriamente: 
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I. expressa declaração do proprietário, obrigando-se a respeitar o 
projeto aprovado e o cronograma de obras; 

 
II. indicação e comprovante da modalidade de prestação de garantia, 

sendo que na hipótese de garantia hipotecária deve ser indicada a numeração das quadras e 
lotes gravados;  

 
III. indicação das áreas públicas;  
 
IV. indicação das obras a serem executadas pelo proprietário e dos 

prazos em que se obriga a efetuá-las não podendo exceder a 02 (dois) anos. 
 
Parágrafo único.  Estando o terreno gravado de ônus real, o Termo de 

Compromisso conterá as estipulações feitas pelo respectivo titular, e será por este assinado. 
 
Art. 234. Depois de prestada a garantia e pagos os emolumentos devidos, 

estando o projeto de loteamento em condições de ser aprovado, o órgão municipal 
competente o encaminhará ao Prefeito Municipal, que baixará o respectivo decreto de 
aprovação do loteamento. 

 
Art. 235. O alvará de licença para início de obras deverá ser requerido à 

Prefeitura pelo interessado, ou seu representante legal e por profissional legalmente 
habilitado pelo CREA ou CAU, e com a respectiva ART ou RRT, de execução de obra, 
devidamente quitada, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do 
decreto de aprovação, caracterizando-se o início de obra pela abertura e nivelamento das 
vias de circulação. 

 
§ 1º O prazo máximo para o término das obras é de 02 (dois) anos, a contar 

da data de expedição do alvará de licença. 
 
§ 2º O prazo estabelecido no § 1º deste artigo, poderá ser prorrogado a 

pedido do interessado por um período nunca superior ao prazo concedido anteriormente 
(dois anos), a critério dos órgãos técnicos municipais. 

 
Art. 236. Somente após a efetivação do registro do projeto de loteamento no 

Cartório de Registro de Imóveis, o loteador poderá iniciar a venda dos lotes. 
 
Art. 237. A edificação em lotes de terreno resultantes de loteamento 

aprovado depende de sua inscrição no Registro Imobiliário e da completa execução das 
obras de urbanização, comprovada mediante inspeção pelos órgãos de fiscalização 
municipal e da liberação da Licença Municipal de Operação - LMO. 

 
Art. 238. É vedada a concessão ou outras modalidades de cessão de uso do 

espaço viário público para formação de loteamentos fechados no Município. 
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Art. 239. As normas para a mobilidade urbana de Aracruz estão presentes 
no Capítulo IX, desta lei, e devem ser observadas na elaboração e aprovação dos projetos 
de parcelamento do solo. 

 
 
 

Seção V 
Da aprovação do Projeto de Desmembramento 

 
Art. 240. A aprovação do projeto de desmembramento será feita mediante 

requerimento do proprietário, acompanhado dos seguintes documentos: 
 
I. cópia autenticada do título de propriedade e certidão de ônus 

atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo cartório de Registro de Imóveis 
competente;  

 
II. certidão negativa dos tributos municipais, estaduais e federais 

relativas ao imóvel;  
 
III. planta georreferenciada de acordo com os marcos geodésicos 

municipais, a serem fornecidos pelo Município, com quadro de vértices e coordenadas em 
03 (três) via de cópia impressa e 01 (uma) cópia em formato digital, na escala 1:1000 (um 
para mil), com curvas de nível de metro em metro, assinada pelo proprietário ou seu 
representante legal e por profissional legalmente habilitado pelo CREA ou CAU, e com a 
respectiva ART ou RRT, devidamente quitada, onde constem as seguintes informações: 

 
a. memorial descritivo com a denominação, situação, limites e divisas 

perfeitamente definidas, e com a indicação dos proprietários lindeiros, áreas e demais 
elementos de descrição e caracterização do imóvel; 

 
b. indicação do desmembramento na gleba objeto do pedido e: 
 
1) de nascentes, cursos d’água, lagos e reservatórios d’água artificiais e 

várzeas; 
 
2) dos arruamentos contíguos ou vizinhos a todo perímetro da gleba; 
 
3) das ferrovias, rodovias, dutos e de suas faixas de domínio; 
 
4) de florestas e demais formas de vegetação, bem como elementos de 

porte, pedras, barreiras; 
5) de construções existentes. 
 
c. indicação da divisão de lotes pretendida na gleba; 
 
d. quadro demonstrativo da área total discriminando-as, bem como as 

áreas livres de uso público e as de equipamentos comunitários quando exigidas para glebas 
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maiores de 10.000,00 m² (dez mil metros quadrado), nos casos de desmembramento, 
conforme previsto nesta Lei. 

 
Art. 241. Após o exame e a anuência por parte dos órgãos técnicos 

competentes, pagos os emolumentos devidos, estando o projeto de desmembramento em 
condições de ser aprovado, o Prefeito Municipal baixará o respectivo decreto de 
aprovação.  

Art. 242. A subdivisão de glebas em lotes não deverá interromper o 
prolongamento de vias planejadas e/ou existentes. 

 
Art. 243. A edificação em lotes de terreno resultante de desmembramento 

aprovado depende de sua inscrição no Registro de Imóveis. 
 
Art. 244. O Município fixará os requisitos exigíveis para a regularização, 

conforme as normas desta Lei, que tratam da regularização fundiária, de desmembramento 
de glebas ou lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido 
inferior à mínima prevista nesta Lei. 

 
 
 

Seção VI 
Dos Condomínios por Unidades Autônomas 

 
Art. 245. A instituição de condomínio por unidades autônomas, prevista na 

Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, observará as especificações contidas 
nesta lei, dependerá de prévia aprovação do Poder Público Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura e ocorrerá sob a forma de: 

 
I. condomínio por unidades autônomas, constituído por edificações 

térreas ou assobradadas, com características de habitação unifamiliar; 
 
II. condomínio composto por unidades autônomas, constituídos por 

edificações térreas ou assobradadas, casas geminadas e edificações de 02 (dois) ou mais 
pavimentos, com características de habitação multifamiliar construídas em um mesmo 
empreendimento; 

 
III. condomínio por unidades autônomas, constituído por edificações 

destinadas ao uso industrial, comercial e de serviços. 
 
Parágrafo único. O condomínio industrial só será admitido nas zonas de 

uso onde a atividade industrial seja permitida. 
 
Art. 246. Os condomínios por unidades autônomas deverão ser registrados 

como tal no cartório de registro de imóveis, com registro independente para cada unidade 
autônoma, indicando a fração ideal, fração de uso comum e fração privativa de cada 
condômino. 
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Art. 247. Não será permitida a implantação do condomínio por unidades 
autônomas em terrenos: 

 
I. alagadiços ou sujeitos a inundação, antes de serem tomadas 

providências que assegurem o escoamento das águas;  
 
II. que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem 

prévio saneamento;  
 
III. naturais com declividade superior a 30% (trinta por cento);  
 
IV. em que seja tecnicamente comprovado que as condições geológicas 

não aconselham a edificação;  
 
V. contíguos a mananciais, cursos d’água, represas e demais recursos 

hídricos, sem a prévia manifestação dos órgãos competentes;  
 
VI. em que a poluição impeça a existência de condições sanitárias 

suportáveis, até a correção do problema;  
 

VII. situados nas Zonas de proteção Ambiental e nas Zonas de Recuperação 
Ambiental. 
 

Art. 248. As dimensões dos condomínios por unidades autônomas deverão 
observar os seguintes critérios: 

 
I. os condomínios por unidades autônomas para fins residenciais 

localizados em áreas não loteadas deverão observar as seguintes dimensões: 
 
a. dimensão máxima da testada de 200m (duzentos metros); 
 
b. área mínima de 450m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados); 
 
c. área máxima de 40.000 m² (quarenta mil metros quadrados). 
 
II. os condomínios industriais, comerciais e de serviços, localizados em 

glebas parceladas ou não parceladas, deverão observar as seguintes dimensões: 
 
a. testada máxima, igual ou inferior 400 m (quatrocentos metros); 
 
b. testada mínima igual a 50 m (cinqüenta metros); 
 
c. área máxima de 80.000m² (oitenta mil metros quadrados). 
 
§ 1º  As Zonas de Proteção Ambiental (ZPA) e Área de Preservação 

Permanente (APP) não serão computadas para efeito da definição das áreas máximas das 
glebas para implantação dos condomínios. 
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§ 2º  Os condomínios serão responsáveis pela proteção, manutenção e 

recuperação das ZPAs e APPs localizadas em suas respectivas áreas. 
 
Art. 249. Os condomínios por unidades autônomas deverão atender os 

seguintes requisitos: 
 
I. as áreas livres de uso comum, destinadas a jardins, acessos e 

equipamentos para lazer e recreação, ou vinculadas a equipamentos urbanos, 
corresponderão à área igual ou superior a 20% (vinte por cento) da área útil da gleba do 
terreno quando em glebas ou lotes maior que 10.000 m² (dez mil metros quadrados) e de 
10% (dez por cento) em glebas ou lotes entre 3.000 m² (três mil metros quadrados) e 
10.000 m² (dez mil metros quadrados);   

 
II. será exigida doação de 10% (dez por cento) total da área útil do 

empreendimento ao Município, para implantação de equipamentos comunitários e de uso 
público, em locais de livre acesso ao público fora do condomínio, para empreendimento 
com mais de 200 (duzentas) unidades ou mais de 15.000m² (quinze mil metros quadrados);   

 
III. para os condomínios previstos no art. 246 desta lei, os muros com 

testadas para as vias públicas deverão ser construídos intercalados por elementos vazados 
que dê visibilidade à parte interna, conforme anexo 11 (onze);  

 
IV. elaborar e implantar projeto de calçadas e acessos seguindo as 

normas técnicas de acessibilidade vigentes e ciclovias, quando couber, contemplando o 
paisagismo e arborização nos moldes definidos pelo Município; 

 
V. propor e implantar projeto de iluminação para as vias e ciclovias 

internas do condomínio; 
 
VI. as vias de circulação interna deverão ter a pista de rolamento com 

largura mínima de 6,00m (seis metros) e passeio mínimo de 1,50 m (um metro e cinquenta 
centímetros) de cada lado da via; praça de retorno comdiâmetro mínimo de duas vezes a 
largura de pista; 

 
VII. deverão ser previstas áreas para estacionamento de veículos para uso 

comum dos condôminos (vagas para visitantes) na proporção de 01 (uma) vaga para cada 
20 (vinte) unidades autônomas nos condomínios com mais de 40 (quarenta) unidades; 

 
VIII. Fica vedada a construção de muro de divisão interna nas unidades 

dos condomínios. 
 
§ 1º  Em se tratando de mais de um condomínio de um mesmo proprietário 

em áreas contíguas, serão observadas as áreas totais dos empreendimentos para o cálculo 
das áreas a serem doadas ao Município. 
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§ 2º  Os condomínios destinados a habitação de interesse social, promovidos 
pelo poder público em acordo com os programas habitacionais governamentais, poderão 
ser aprovados com índices urbanísticos construtivos flexíveis, a critério do CPDM 
(Conselho do Plano Diretor Municipal). 

 
Art. 250. A implantação do condomínio por unidade autônoma não poderá 

interromper o prolongamento das vias públicas ou diretrizes viárias, devendo sua 
hierarquia ser mantida e atendida junto ao projeto do condomínio. 

 
Art. 251. Entre dois ou mais condomínios por unidades autônomas vizinhos 

será exigido à abertura de uma via de circulação, para atender o sistema viário municipal, 
devendo ser pavimentada, com solução de drenagem de águas pluviais e rede de energia 
elétrica, em conformidade com a presente lei. 

 
Art. 252. Caberá à Prefeitura Municipal indicar a localização aproximada 

dos espaços destinados ao uso público. 
 
Art. 253. Quando as glebas de terreno, sobre os quais se pretenda a 

instituição de condomínio por unidades autônomas, não forem servidas pelas redes 
públicas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, 
energia elétrica e Estação de Tratamento de Esgoto, tais serviços serão implantados pelo 
empreendedor e mantidos pelos condôminos, devendo sua implantação ser comprovada, 
previamente, mediante projetos técnicos submetidos à aprovação das empresas 
concessionárias de serviço público. 

 
Art. 254. O condomínio por unidade autônoma não poderá prejudicar o 

acesso público às praias, as margens dos cursos d’água e dos lagos naturais. 
 
Art. 255. Quando não houver via de acesso ao empreendimento, esta deverá 

constar do projeto apresentado e ser implantada pelo empreendedor simultaneamente à 
implantação do condomínio, devendo ser pavimentada, com solução de drenagem de águas 
pluviais e dotada rede de energia elétrica. 

 
Art. 256. As obras relativas às edificações e instalações de uso comum 

deverão ser executadas, simultaneamente, com as obras das áreas de utilização exclusiva 
de cada unidade autônoma. 

 
Art. 257. Na instituição de condomínio por unidades autônomas serão 

aplicados nas edificações os índices de controle urbanístico, constantes do anexo 06 (seis), 
sobre a área da gleba ou lote de terreno, excluídas aquelas destinadas ao uso comum. 

 
Art. 258. Os projetos de condomínio deverão ser aprovados pela Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, após licença prévia ambiental da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente - SEMAM. 

 
§ 1º  A emissão do alvará de construção e ou alvará para implantação de 

infraestrutura de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura fica 
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condicionada à apresentação da Licença Municipal de Instalação - LMI pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 

 
§ 2º  A emissão do Habite-se fica condicionada à apresentação da Licença 

Municipal de Operação - LMO pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 259. O interessado na implantação de condomínios por unidades 

autônomas deverá apresentar ao Poder Público Municipal requerimento do proprietário, 
acompanhado dos documentos e projetos listados no art. 220 (quando para parcelamento), 
desta Lei. 

 
Art. 260. O projeto devidamente aprovado pelo Município para a 

implantação de condomínio por unidades autônomas será levado obrigatoriamente para 
averbação e matrícula junto ao Registro Imobiliário competente, em cujo ato deverá 
constar que o uso da área condominiada se presta tão somente para Condomínio por 
Unidades Autônomas, sendo vedada sua subdivisão com elementos físicos ou 
desmembramento em lotes individualizados que contrariem a forma originariamente 
aprovada. 

 
Parágrafo único. O condomínio por unidades autônomas só poderá ser 

extinto, desde que dele, resultem lotes com área e testada mínima igual ou maior ao 
definido para a zona onde o empreendimento estiver inserido, e o sistema viário com o 
tamanho mínimo definido anexo 8 (oito) desta lei. 

 
Art. 261. Cabe exclusivamente aos condôminos a responsabilidade e ônus 

pela indispensável limpeza, manutenção e preservação de vias, espaços, logradouros e 
áreas internas de uso exclusivo do condomínio por unidades autônomas, assim como as 
obras de urbanização interna previstas nesta lei. 

 
Art. 262. As áreas de uso comum, destinadas a lazer, recreação, vias 

internas ou outros fins, assim aprovadas pela municipalidade competente e definidas na 
convenção condominial, não poderão ter sua destinação alterada pelo incorporador ou 
pelos condôminos. 

 
Art. 263. No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

aprovação do projeto de condomínio por unidade autônoma, deve o interessado protocolá-
lo em Cartório de Registro de Imóveis, sob pena de caducidade. 

 
Art. 264. As áreas transferidas ao Município devem ter, no mínimo, 12,00m 

(doze metros) de testada para logradouros públicos. 
 
Parágrafo único.  Não serão computadas no cálculo do percentual de 

terrenos a serem transferidos ao Município as áreas:  
 
I. não parceláveis e não edificáveis previstas nesta Lei;  
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II. relativas às faixas de servidão ao longo das linhas de transmissão de 
energia elétrica;  

 
III. áreas verdes dos canteiros centrais ao longo das vias; 
 
IV. áreas com inclinação superior a 10% (dez por cento).   
 

Seção VII 
Do Loteamento Empresarial  

 
Art. 265. O loteamento empresarial é aquele destinado prioritariamente à 

implantação de atividades industriais e de atividades complementares de maior porte 
compatíveis com essa, que deverão ser localizados nas Zonas Empresarial 01 e 02, e 
devem compatibilizar as atividades instaladas com a proteção ambiental. 

 
Art. 266. As glebas a serem parceladas para a implantação de loteamentos 

destinados a uso predominantemente industrial deverão atender aos seguintes requisitos: 
 
I. quanto às dimensões mínimas dos lotes, deverão ser observadas as 

tabelas de índices urbanísticos, conforme anexo 06 (seis); 
 
II. quanto aos condicionantes ambientais: 
 
a. apresentar capacidade de assimilação de efluentes e proteção 

ambiental, respeitadas quaisquer restrições legais ao uso do solo definidas nesta Lei; 
 
b. apresentar condições que favoreçam a instalação adequada de 

infraestrutura de serviços básicos necessária a seu funcionamento e segurança; 
 
c. dispor, em seu interior, de áreas de proteção da qualidade ambiental 

que minimizem os efeitos da poluição, em relação a outros usos, conforme legislação 
ambiental; 

 
d. prever locais adequados para o tratamento de resíduos líquidos 

provenientes de atividade industrial, antes de serem despejados em águas marítimas ou 
interiores, superficiais e subterrâneas; 

 
e. manter, em seu contorno, anéis verdes de isolamento capazes de 

proteger as áreas circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais e acidentes, a critério do 
órgão municipal de meio ambiente; 

 
f. localizar-se onde os ventos dominantes não levem resíduos gasosos, 

emanações ou radiações para as áreas residenciais ou comerciais existentes ou previstas; 
 
III. quanto ao percentual de áreas públicas, este não poderá ser inferior a 

30% (trinta por cento) da gleba, observada a seguinte proporção: 
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a. 20% (vinte por cento) para o sistema viário; 
 
b. 5% (cinco por cento) para espaços livres de uso público; 
 
c. 5% (cinco por cento) para equipamentos comunitários ou outro tipo 

de destinação a critério do Conselho do PDM. 
 
IV.  O valor monetário referente ao percentual de espaços livres de uso  

público e a equipamentos comunitários a ser doado ao Município poderá ser revertido ao 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, a critério do Conselho do PDM. 

 
V. quanto à infraestrutura básica: 
a. implantação da rede de abastecimento e distribuição de água, com 

projeto aprovado pela concessionária responsável pelo serviço; 
 
b. sistema de coleta, tratamento e disposição de esgotos industriais e 

sanitários, nos termos da legislação vigente; 
 
c. implantação da rede de escoamento de águas pluviais; 
 
d. implantação da rede de energia elétrica, com projeto aprovado pela 

concessionária responsável pelo serviço; 
 
e. pavimentação adequada das vias, ciclovias e calçadas, conforme 

NBR-9050. 
 
§ 1º O comprimento das quadras não poderá ser superior a 400m 

(quatrocentos metros) de comprimento e área máxima de 80.000 m². 
 
§ 2º Quando os lotes tiverem dimensão superior a 15000 m² (quinze mil 

metros quadrados), a porcentagem de área pública poderá ser no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento), mantida a proporção mínima estabelecida nas letras b e c do inciso III 
deste artigo. 

 
Art. 267. Os loteamentos empresariais a serem aprovados em margem de 

encostas de vales deverão conter via de contorno e faixa ciclável pavimentadas limitando 
as mesmas e possibilitando o contato e proteção com as áreas de interesse ambiental. 

 
§ 1ºA via local prevista no caput deste artigo deverá ter largura mínima de 

5,40m (cinco metros e quarenta centímetros), calçada de 1,5m (um metro e meio) em 
ambos os lados e faixa ciclável com dimensionamento adequado ao fluxo e hierarquia 
viária. 

 
§ 2º Na implantação de loteamentos destinados a uso predominantemente 

industrial ou empresarial, deve-se prever uma via principal em todo o perímetro com faixa 
de área verde para arborização, de no mínimo 12,00 m (doze metros), podendo ser 
substituído por ZPA existente no próprio terreno. 
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Art. 268. A aprovação, registro e implantação dos loteamentos empresariais 

deverão respeitar os procedimentos indicados para os loteamentos, conforme Capítulo 
VIII, Seção IV. 

 
Seção VIII 

Da Fiscalização, Notificação, Vistoria e do Alvará de Conclusão de Obras 
do Loteamento 

 
Subseção I 

Da Fiscalização 
 
Art. 269. A fiscalização da implantação dos parcelamentos do solo será 

exercida pelo setor municipal competente através de seus agentes fiscalizadores. 
 
Art. 270. Compete à Prefeitura Municipal de Aracruz no exercício da 

fiscalização: 
 
I. verificar a obediência dos greides, largura das vias e passeios, tipo de 

pavimentação, instalação de rede de águas pluviais, demarcação dos lotes, quadras, 
logradouros públicos e outros equipamentos de acordo com os projetos aprovados; 

 
II. efetuar as vistorias necessárias para comprovar o cumprimento do 

projeto aprovado; 
 
III. comunicar aos órgãos competentes as irregularidades observadas na 

execução do projeto aprovado; 
IV. vistorias requeridas pelo interessado para concessão do alvará de 

conclusão de obras; 
 
V. adotar providências punitivas sobre projetos de parcelamento do solo 

não aprovados; 
 
VI. autuar as infrações verificadas e aplicar as penalidades 

correspondentes. 
 

Subseção II 
Da Notificação e Vistoria 

 
Art. 271. Sempre que se verificar infração aos dispositivos desta Lei, o 

proprietário será notificado para corrigi-la. 
 
Art. 272. A notificação expedida pelo órgão fiscalizador mencionará o tipo 

de infração cometida, estabelecendo o prazo para correção. 
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Parágrafo único. O não atendimento à notificação implicará na expedição 
de auto de infração com embargo das obras por ventura em execução e multas aplicáveis 
de acordo com a legislação municipal. 

 
Art. 273. Os recursos dos autos de infração serão interpostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado a partir do seu conhecimento, dirigidos ao Secretário Municipal de 
Obras. 

 
Art. 274. A Prefeitura determinará ex-oficio ou a requerimento, vistorias 

administrativas sempre que for denunciada uma ameaça, ou consumação, de desabamentos 
de terras ou rochas, obstrução ou desvio de curso d’água e canalização em geral, e 
desmatamento de áreas protegidas. 

 
Art. 275. As vistorias serão feitas por agentes de fiscalização designados 

pelo Executivo Municipal. 
 
Parágrafo único. Os agentes de fiscalização procederão às diligências 

julgadas necessárias, comunicando as conclusões apuradas em laudo tecnicamente 
fundamentado. 

 
Subseção III 

Do Alvará de Conclusão de Obras 
 
Art. 276. A conclusão das obras dos projetos de parcelamento do solo 

deverá ser comunicada pelo proprietário à Secretaria de Obras e Infraestrutura (SEMOB), 
para fins de vistoria e expedição do alvará que será condicionado à conclusão das obras 
exigidas no projeto de parcelamento do solo e no Termo de Compromisso. 

 
Parágrafo único. Quando se tratar de conjuntos habitacionais ou de 

condomínios por unidades autônomas, a concessão do habite-se fica vinculada à expedição 
do alvará de conclusão das obras exigidas no projeto de parcelamento do solo. 

 
Art. 277. Verificada qualquer irregularidade na execução do projeto 

aprovado, o órgão municipal competente não expedirá o alvará de conclusão de obras e, 
através do agente fiscalizador, notificará o proprietário para corrigi-la. 

 
Art. 278. O prazo para a concessão do alvará de conclusão das obras não 

poderá exceder de 30 (trinta) dias, contados da data do requerimento no protocolo da 
Prefeitura Municipal, exceto se houver solicitação de complementação da documentação 
ou de informações do projeto, caso em que o prazo será suspenso, tendo sua contagem 
continuidade após o atendimento pelo requerente. 

 
Art. 279. Não será concedido o alvará de conclusão de obras, enquanto não 

forem integralmente observados o projeto aprovado e as cláusulas do Termo de 
Compromisso. 

 
Seção IV 
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Do Urbanizador Social 
 

Subseção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 280. Na produção e implantação de parcelamento do solo ou 

edificações, destinados a suprir a demanda habitacional prioritária de interesse social, ou 
ainda na regularização de parcelamentos do solo nas Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS), será admitido o Urbanizador Social, que será o responsável pelo empreendimento, 
nos mesmos termos do loteador, com as responsabilidades previamente definidas por plano 
específico de urbanização e aprovado em Projeto de Lei. 

 
Parágrafo único. A regulamentação de parcelamento do solo de que trata o 

caput deste artigo, não poderá ocorrer nos casos de loteamentos irregularmente instalados 
sobre Áreas de Preservação Permanente Zonas de Proteção Ambiental, nos termos 
definidos pela legislação em vigor. 

 
Art. 281. A Urbanização Social é função pública relevante que será 

desempenhada pelo empreendedor privado em parceria com o Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 282. O Urbanizador Social é o empreendedor imobiliário cadastrado no 

Município, interessado em realizar empreendimentos de interesse social em áreas 
identificadas pelo Poder Público como aptas a receber habitação e que se interesse em 
desenvolver parceria visando a produção de habitação de interesse social. 

 
§ 1º O Município manterá na Secretaria de Obras um Cadastro Municipal de 

Urbanizadores Sociais - CMUS, resultante da análise técnica e idoneidade financeira do 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, a partir de critérios previamente definidos pela 
Secretaria Municipal de Finanças. 

 
§ 2º As cooperativas habitacionais auto-gestionárias cadastradas na PMA 

serão equiparadas a urbanizadores sociais para todos os efeitos, desde que tenham 
responsável técnico registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, 
e comprovadamente produzam Habitação de Interesse Social e que a gleba objeto do 
projeto de parcelamento do solo tenha situação dominial regular, atendendo aos requisitos 
do parágrafo 1º deste artigo. 

 
Subseção II 

Da Parceria entre o Município e o Urbanizador Social 
 
Art. 283. A parceria entre o poder público e os empreendedores se submete 

aos termos desta Lei e ficará explicitada em Termo de Compromisso a ser firmado entre as 
partes, o qual se constituirá no ato administrativo decorrente da concertação administrativa 
realizada entre as partes. 

 
Art. 284. Para realização da parceria o Município compromete-se a: 
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a. vistoriar a gleba para verificar se é passível de realização da parceria 
com vistas à urbanização social; 

 
b. analisar e emitir parecer justificado sobre o interesse do Município 

no empreendimento; 
 
c. analisar as planilhas de custos e o perfil socioeconômico dos futuros 

adquirentes, a fim de avaliar se a finalidade da parceria para a produção de Habitação de 
Interesse Social - HIS está sendo cumprida; 

 
d. priorizar a tramitação administrativa visando agilização da 

aprovação do empreendimento; 
 
e. possibilitar a urbanização parcial e/ou progressiva do 

empreendimento; 
 
f. gravar a gleba como Zona Especial de Interesse Social, bem como 

propor a alteração do regime urbanístico, quando possível e necessário; 
 
g. atender todas as exigências constantes do Termo de Compromisso. 
 
§ 1º  Quando, dentro do exercício do seu poder discricionário, o Município 

assumir a responsabilidade pelos estudos ambientais e/ou projetos urbanísticos e 
complementares, os mesmos deverão ser selecionados de acordo com o disposto na Lei 
federal Nº8.666/93 e a partir de critérios definidos por decreto regulamentador garantindo a 
participação no certame licitatório tão somente de profissionais legalmente habilitados. 

 
§ 2º  As áreas públicas, decorrentes de empreendimentos de parcelamento 

do solo, deverão ser preferencialmente viabilizadas em projetos de urbanização social. 
 
§ 3º  A alínea “d” do presente artigo não se aplica às cooperativas 

habitacionais autogestionárias, que serão dispensadas da prestação de garantias. 
 
Art. 285. O PDM, no Anexo 05 (cinco), Mapa de Zoneamento Urbanístico, 

indica as áreas aptas a receber empreendimentos de urbanização social, como as Zonas 
Especiais de Interesse Social. 

 
Parágrafo único. O Município publicará edital de chamamento público dos 

proprietários de glebas atingidas pela indicação de áreas referida no caput, a fim de 
estruturar um cadastro das propriedades prioritárias para fins de intervenção pela via do 
urbanizador social. 

 
Art. 286. Para a realização da parceria o empreendedor, denominado 

Urbanizador Social, compromete-se a: 
 
a. realizar a urbanização progressiva, na forma acordada no Termo de 

Compromisso; 
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b. apresentar planilha do custo do empreendimento demonstrando a 
relação entre o valor investido no mesmo e o custo para os adquirentes escolhidos através 
de processo licitatório pelo Poder Público; 

 
c. apresentar planilha com o perfil social e econômico dos adquirentes; 
 
d. produzir lotes ou unidades habitacionais a preço compatível com a 

urbanização social, conforme acordado no Termo de Compromisso; 
 
e. destinar uma contrapartida ao Município, em valor previamente 

acordado pelos parceiros, na forma constante do Termo de Compromisso; 
 
f. atender a todas as exigências constantes do Termo de Compromisso. 
 
Parágrafo único.  Para efetivação do previsto na alínea “d” do caput deste 

artigo, serão admitidas, alternativamente, as seguintes contrapartidas: 
 
a. repasse ao poder público de um percentual dos lotes produzidos; 
 
b. comercialização direta de parte dos lotes para adquirentes indicados 

pelo poder público; 
 
c. doação de terreno a ser destinado a outras finalidades públicas; 
 
d. construção de equipamentos públicos urbanos, comunitários ou de 

geração de renda; 
 
e. conversão do valor da contrapartida em abatimento no preço final 

dos lotes de tal forma que o mesmo seja compatível com a renda familiar das famílias que 
compõem a demanda habitacional prioritária. 

 
 

Subseção III 
Da Tramitação dos Expedientes de Urbanização Social 

 
Art. 287. Nos projetos de parcelamento do solo protocolados como da 

categoria urbanização social, a Administração admitirá a urbanização progressiva do 
empreendimento. 

 
§ 1º A urbanização progressiva será compreendida como implantação 

gradativa da infraestrutura urbana. 
 
§ 2º Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, a Administração 

Municipal admitirá as seguintes formas de urbanização progressiva, que terão prazos e 
cronograma de implantação constantes do Termo de Compromisso: 
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a. implantação da infraestrutura por setores do parcelamento, com 
definição de áreas em que a mesma será instalada em primeiro lugar; 

 
b. implantação completa da infraestrutura em etapas sucessivas. 
 
§ 3º A urbanização progressiva deverá garantir a qualidade de vida dos 

moradores, a qualidade ambiental do empreendimento e do entorno, bem como a 
manutenção permanente da infraestrutura progressivamente instalada. 

 
Art. 288. Na análise dos projetos de parcelamento do solo enquadrados na 

categoria de urbanizador social, considerando a função pública subsidiária atendida nestes 
empreendimentos realizados em parceria público-privado, poderão ser admitidas, além da 
urbanização progressiva, urbanização parcial e/ou padrões urbanísticos diferenciados 
aprovados pelo CPDM, nos termos desta Lei e conforme definições do Termo de 
Compromisso. 

 
§ 1º A fim de viabilizar os projetos de parcelamento do solo protocolados 

pelos urbanizadores sociais, a análise dos expedientes, tal como mencionada no caput, se 
dará caso a caso, a fim de verificar as especificidades topológicas, geográficas, jurídicas, 
técnicas, econômicas e sociais de cada projeto de parcelamento. 

 
§ 2º Em qualquer hipótese, as condições da implantação de projetos do 

urbanizador social deverão ser apreciadas e aprovadas pelo CPDM. 
 
§ 3º Compete ao CPDM avaliar e emitir parecer sobre a implantação dos 

empreendimentos decorrentes do urbanizador social, visando garantir a finalidade para a 
qual a parceria foi instituída, a saber, a produção de habitação de interesse social. 

 
§ 4º O monitoramento da implantação de parcelamentos do solo pela 

modalidade urbanizador social será feito na forma de decreto regulamentador. 
 
Art. 289. Os compromissos das partes serão fixados, caso a caso, com a 

participação do CPDM, conforme procedimentos a serem definidos no decreto 
regulamentador, considerando: 

 
I. comprometimento com as condicionantes ambientais do terreno;  
 
II. regime urbanístico vigente e eventual necessidade de mudança de 

regime com a possível valorização agregada ao terreno;  
 
III. necessidades de equipamentos públicos e /ou comunitários como 

escolas, praças e postos de saúde;  
 
IV. o déficit anual da demanda habitacional prioritária. 
 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 104

 
 

85 
 

Art. 290. Os projetos de parceria para a urbanização social submetem-se aos 
licenciamentos ambiental e urbanístico, observadas as disposições vigentes e as 
especificidades previstas nesta Lei. 

 
§ 1º  O projeto urbanístico será encaminhado contendo: traçado de 

loteamento, perfis transversais das vias projetadas, planilha de controle e registro, laudo 
técnico de cobertura vegetal, legenda de identificação e Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART). 

 
§ 2º  O projeto urbanístico de loteamento será acompanhado com os 

documentos exigidos na legislação e além da planta geral do loteamento, das exigências 
desta Lei. 

 
§ 3º  O projeto de loteamento será aprovado após a apresentação de 

garantias previstas e definidas na forma desta Lei, sendo a seguir encaminhado pelo 
loteador ao Registro de Imóveis. 

 
§ 4º  Com a comprovação do registro, o loteamento receberá o 

licenciamento urbanístico e a licença de instalação. Após estes licenciamentos, com base 
em um Termo de Compromisso e cronograma a ser apresentado pelo loteador, deverão ser 
apresentados os projetos de pavimentação, iluminação de vias e praças, paisagístico de 
praça e arborização de vias. 

 
§ 5º  O Termo de Compromisso disporá sobre o cronograma para 

apresentação dos projetos referidos neste artigo, bem como sua obrigatoriedade, 
considerando a peculiaridade de cada empreendimento. 

 
Art. 291. Na hipótese de produção de lotes, o empreendedor poderá 

oferecer aos adquirentes alternativas de projetos de edificação aprovados pela Secretaria 
Municipal de Obras. 

 
§ 1º  Para atender ao disposto no caput, a partir da aprovação do projeto 

urbanístico, o urbanizador social poderá requerer a aprovação de edificação, mediante 
vinculação a uma, ou mais tipologias de lote, constantes no projeto urbanístico. 

 
§ 2º  O licenciamento para construção das edificações somente será emitido 

após o licenciamento urbanístico. 
 

Subseção IV 
Do Termo de Compromisso 

 
Art. 292. O Termo de Compromisso é o ato administrativo negociado 

decorrente da concertação entre Município e Urbanizador Social e se constituirá em título 
executivo extrajudicial, na forma do art. 784, II do Código de Processo Civil. 

 
Art. 293. Constituem-se elementos obrigatórios no Termo de Compromisso: 
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a. etapas da urbanização progressiva, indicando prazos e condições 
para o cumprimento da obrigação, aplicáveis a cada caso; 

 
b. penalidades para as hipóteses de descumprimento injustificado do 

acordo, incluindo multa diária e ressarcimento dos gastos havidos pelo Município em caso 
de constatação de desvio de finalidade na implantação do parcelamento; 

 
c. previsão da forma de notificação do empreendedor e do poder 

público na hipótese de atraso ou descumprimento do Termo de Compromisso; 
 
d. a explicitação das obrigações previstas para o Município e para o 

empreendedor na parceria; 
 
e. a indicação expressa do valor e da forma de contrapartida adotada na 

parceria. 
 
Parágrafo único. Se, após a apresentação dos projetos previstos for 

verificada alteração dos valores estimados para o custo total do empreendimento e para as 
contrapartidas do empreendedor, o Termo de Compromisso será aditado para fins de 
retificação do valor e, eventualmente, da forma das contrapartidas. 

 
Art. 294. Os urbanizadores sociais que descumprirem as obrigações 

constantes do Termo de Compromisso firmado com o Município não poderão contratar, 
realizar outros empreendimentos em parceria com o poder público municipal, receber 
incentivos ou benefícios fiscais, até que o inadimplemento seja regularizado. 

 
§ 1º Na hipótese do Município descumprir as obrigações estabelecidas no 

Termo de Compromisso, estará este sujeito à indenização equivalente. 
 
§ 2º O Município deverá notificar o empreendedor da incidência do previsto 

no caput deste artigo. 
 

Subseção V 
Das Disposições Complementares 

 
Art. 295. O Município de Aracruz, juntamente com o empreendedor 

parceiro, deverá realizar todos os esforços institucionais necessários para que a 
comercialização aos adquirentes de lotes em loteamentos aprovados de acordo com esta 
Lei, seja financiada por estabelecimentos credenciados pelo Sistema Financeiro de 
Habitação - SFH. 

 
Art. 296. As medidas compensatórias exigidas de outros empreendimentos 

da cidade poderão ser executadas nos projetos de parceria entre público e privado 
decorrentes desta Lei, visando a urbanização social. 

 
Art. 297. Os estudos ambientais e os projetos urbanísticos e 

complementares poderão ser custeados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, previsto 
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no Código Municipal de Meio Ambiente, Lei nº 2.436, de 26 de dezembro de 2001, e/ou 
pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Regularização Fundiária. 

 
Art. 298. As multas. decorrentes dos eventuais descumprimentos do Termo 

de Compromisso serão recolhidas ao Fundo Municipal de Desenvolvimento e 
Regularização Fundiária. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

 
Art. 299. A política de mobilidade e acessibilidade de Aracruz obedece aos 

seguintes princípios:  
I. equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros;  
 
II. equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;   
 
III. eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de 

transporte urbano;   
 
IV. mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, 

permitindo o acesso em igualdade de oportunidades de todos à cidade, tanto na zona 
urbana como na zona rural, e aos serviços urbanos;    

 
V. segurança nos deslocamentos das pessoas;   
 
VI. diminuição da necessidade de viagens motorizadas;  
 
VII. fomento à gestão democrática e controle social do planejamento; e 
 
VIII. redução dos impactos ambientais da mobilidade urbana.  
 
Art. 300. A política de mobilidade e acessibilidade orienta-se pelas 

seguintes diretrizes:  
 
I. integração do plano de mobilidade à política de desenvolvimento 

territorial e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e 
gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;   

 
II. priorização dos modos de transportes não motorizados sobre os 

motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual 
motorizado, bem como a melhoria no transporte coletivo de forma a incentivar seu uso;   

 
III. reconhecimento da importância do deslocamento dos pedestres, 

valorizando o caminhar como um modo de transporte para a realização de viagens curtas;   
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IV. melhoria das condições das viagens a pé, por meio de tratamento dos 
passeios e vias de pedestres, eliminação de barreiras arquitetônicas, tratamento paisagístico 
adequado e tratamento das travessias do sistema viário, sempre adotando os preceitos da 
acessibilidade universal;   

 
V. desenvolvimento dos meios não motorizados de transporte, passando 

a valorizar a bicicleta como um meio de transporte, integrando-a aos modos de transporte 
coletivo;  

 
VI. priorização do transporte público coletivo no sistema viário, 

racionalizando os sistemas, ampliando sua participação na distribuição das viagens e 
reduzindo seus custos, bem como desestimulando o uso do transporte individual;   

 
VII. readequação do desenho urbano, planejando o sistema viário como 

suporte da política de mobilidade e acessibilidade, priorizando projetos de transporte 
público coletivo como estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano 
integrado;   

 
VIII. distribuição equilibrada das atividades no território de forma a 

minimizar a necessidade de viagens motorizadas;   
 
IX. readequação da circulação de veículos, priorizando os meios não 

motorizados e de transporte coletivo nos planos e projetos;   
 
X. promoção da integração dos diversos modos de transporte;   
 
XI. concessão de informações aos usuários para apoiar a escolha da 

melhor opção de transportes, divulgando as características da oferta das diversas 
modalidades de transporte;  

 
XII. estruturação da gestão local, fortalecendo o papel regulador dos 

órgãos públicos gestores dos serviços de transporte público e de trânsito;   
 
XIV. fomento da colaboração entre autoridades regionais e locais, 

operadores e grupos de interesse.  
 

Art. 301. A política de mobilidade e acessibilidade de Aracruz possui como 
objetivos gerais: 

 
I. prover o Município de condições de mobilidade e acessibilidade, 

respeitadas as características sociais, econômicas, políticas e ambientais do Município, 
organizar de forma a integrar e racionalizar os elementos e meios de transporte, visando 
garantir a inclusão social, a eficiência e segurança dos meios utilizados, para que todos os 
cidadãos tenham pleno acesso aos locais de trabalho, estudo, residência, espaços públicos, 
equipamentos e serviços sociais, culturais e de lazer;  
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II. proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano e rural, 
priorizando os meios de transporte coletivos e não motorizados, de forma inclusiva e 
sustentável;   

 
III. promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;   
 
IV. proporcionar melhoria das condições urbanas no que se refere à 

acessibilidade e à mobilidade;   
 
V. promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 

ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas no Município; e 
 
VI. consolidar a gestão democrática como instrumento de garantia da 

construção contínua do aprimoramento da mobilidade e acessibilidade municipal.  
 

Seção I 
Do Sistema Viário Básico 

 
Art. 302. Entende-se por Sistema Viário a rede destinada ao deslocamento 

de pessoas e bens, que abrange: 
 
I. vias destinadas à circulação de pedestres e à circulação de ciclistas e 

outros meios de transporte não motorizados; 
 
II. vias de circulação de veículos automotores para transporte coletivo;  
 
III. vias de circulação de veículos de carga;  
 
IV. vias de circulação de veículos automotores para transporte 

individual;  
 

V. áreas de estacionamento para bicicletas;  
VI. áreas de estacionamento para veículos automotores e os pontos de 

parada para o transporte coletivo. 
 

Art. 303. Planos, programas e projetos viários, de circulação de pedestres, 
ciclistas e veículos observarão às seguintes diretrizes: 

 
I. respeitar as normas e leis vigentes no Município, Estado e país 

quanto às áreas de preservação ambiental e ao patrimônio arquitetônico e cultural; 
 
II. considerar os índices urbanísticos para a região onde serão 

implantados, visando o correto dimensionamento do sistema viário; 
 
III. priorizar a segurança e conforto da população, principalmente 

pedestres e os que utilizam meios não motorizados de transporte; 
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IV. criar uma hierarquia viária de forma a separar os fluxos de passagem 
e locais, considerando os itinerários do transporte coletivo para atender à maior parte da 
população; 

 
V. sinalizar de forma clara, através de padrões universais, todo o 

sistema viário e áreas de apoio como pontos de parada, áreas de travessia, cruzamentos, 
pontos de interesse turístico, percursos, equipamentos públicos e instituições públicas, 
entre outros; 

 
Art. 304. Dentro da hierarquização viária, cada via deve ser classificada 

como: 
 
I. Arterial;  
 
II. Coletora;  
 
III. Local;  
 
IV. Via para pedestres;  
 
V. Ciclovia ou ciclofaixa; 
  
VI. Faixa compartilhada. 
 
Parágrafo único. Entende-se por: 
 
I. Vias arteriais são vias que têm função de ligação de longas distâncias 

ou concentram um número representativo de atividades dentro da área urbana, recebendo 
os fluxos das vias coletoras, abrangem fluxos de bens e pessoas, podendo apresentar 
restrições de horários para circulação de veículos de carga;  

 
II. Vias coletoras são vias intermediarias que têm a função de coletar os 

fluxos dos bairros e direcionar para as vias arteriais, nestas vias podem estar concentradas 
atividades de atendimento local ou de bairro, podendo apresentar restrições de horários 
para circulação de veículos de carga;  

 
III. Vias locais são as que atendem às áreas mais internas dos bairros, 

áreas totalmente ou parcialmente residenciais, com função de possibilitar o acesso direto às 
edificações; 

 
IV. Via de pedestres, a via destinada à circulação de pedestres e, 

eventualmente, de bicicletas, podendo ser paralela a vias para veículos ou serem totalmente 
separada do tráfego de automóveis como calçadões em áreas comerciais ou percursos 
turísticos e históricos, trilhas de acesso às praias e faixas de areia da orla;  
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V. ciclovia ou ciclofaixa, a via ou pista lateral fisicamente separada de 
outras vias – ciclovias -, ou em paralelo à via de automóveis – ciclofaixas -, destinadas 
exclusivamente ao trânsito de bicicletas;  

 
VI. Faixas compartilhadas são faixas de utilização mista para meios de 

transporte não motorizados, podendo ser compartilhada de forma integral, com uso misto 
contínuo, ou por horários pré-determinados. 

 
Art. 305. A classificação das vias poderá ser alterada a critério do CPDM, 

na forma de resolução homologada pelo Prefeito. 
  
Parágrafo único. A circulação de ciclistas não deverá sofrer restrição em 

virtude da classificação do viário. 
 
Art. 306. O sistema viário e cicloviário dos loteamentos deve obedecer, 

quanto às características geométricas e físicas das vias, conforme Anexo 08 (oito), desta 
Lei. 

 
Art. 307. As vias principais dos novos loteamentos, bem como a 

continuação das vias arteriais existentes no Município, conforme anexo 08 (oito), deverão 
prever ciclovia ou ciclofaixa e preferencialmente ligar outras faixas cicláveis existentes ou 
projetadas. 

 
Art. 308. A implantação de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas 

devem contar com comunicação e sinalização adequadas visando garantir a segurança aos 
usuários. 

 
 

CAPÍTULO X 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA 

 
Art. 309. Para o planejamento e gestão do desenvolvimento urbano, o 

Município de Aracruz adotará instrumentos da política urbana que forem necessários, 
especialmente aqueles previstos na Lei Federal nº. 10.257, de 10 de julho de 2001 – 
Estatuto da Cidade. 

 
Parágrafo único. A utilização dos instrumentos da política urbana deve ser 

objeto de controle social, garantida a informação e a participação de entidades da 
sociedade civil e da população, nos termos da legislação aplicável.  

 
Seção I 

Estudo de Impacto de Vizinhança 
 

Art. 310. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) constitui instrumento 
de planejamento, controle urbano e subsídio à decisão do Poder Público para aprovação de 
projeto de construção e atividades públicos ou privados, em área urbana ou rural, que 
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possam colocar em risco a qualidade de vida da população, a ordenação urbanística do solo 
e o meio ambiente, causar-lhes dano ou exercer impacto sobre eles. 

 
Art. 311. São objetivos da aplicação do EIV: 
 
I - abordar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade 

quanto à qualidade de vida da população residente ou usuária da área de estudo e suas 
proximidades; 

 
II- assegurar o respeito ao interesse coletivo quanto aos limites do 

parcelamento, do uso, da ocupação do solo e do desenvolvimento econômico para garantir 
o direito à qualidade de vida e ao bem-estar da população; 

 
III - identificar, qualificar, estimar, analisar e prever a presença de impacto 

ou risco de dano que possa ser causado pela implantação de empreendimento ou atividade; 
 
IV - proteger e valorizar a paisagem urbana e o patrimônio cultural 

municipal e/ou estadual; 
 
VI - possibilitar a inserção harmônica do empreendimento ou da atividade 

no seu entorno, de modo a promover a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico, 
preservando os interesses gerais e coletivos; 

 
VII - definir medidas para prevenir, eliminar, minimizar e compensar os 

efeitos adversos de empreendimento ou atividade com risco à saúde, à segurança e ao bem-
estar da população; 

 
VIII - assegurar a democratização dos processos decisórios por meio da 

participação da população na avaliação da viabilidade dos empreendimentos ou atividades 
sujeitos a EIV; 

 
IX - garantir a publicidade dos documentos e das informações decorrentes 

do EIV; 
 
X - garantir a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do 

processo de urbanização; 
 
XI - garantir a inserção de empreendimento e atividade com previsão de 

infraestrutura adequada; 
 
XII - preservar a garantia da mobilidade. 
 
Art. 312. A aprovação de empreendimentos públicos ou privados, 

dependerá de  Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV elaborado por profissionais 
habilitados quando possam vir a sobrecarregar a infraestrutura urbana ou ainda possam vir 
a provocar danos ao meio ambiente natural ou construído.    
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Art. 313. São considerados empreendimentos e atividades públicos e 
privados de impacto urbano, entre outros a serem definidos por decreto:  

 
I -  qualquer  obra  de  construção  ou  ampliação  das  vias  arteriais  e  

coletoras, existentes ou projetadas;  
 
II - qualquer empreendimento e atividades para fins não residenciais, com 

área computável no coeficiente de aproveitamento superior a 6.000,00 m² (seis mil metros 
quadrados) localizado nos Eixos Estruturantes e com área computável no coeficiente de 
aproveitamento superior a 3.000,00 m² (três mil metros quadrados) nas demais Zonas de 
Uso;  

 
III – Loteamentos, inclusive de interesse social com mais de 150 (cento e 

cinquenta) unidades ou que utilizem terrenos com área igual ou superior a 30.000,00m² 
(trinta mil metros quadrados); 

 
IV – Condomínio Habitacional, inclusive de Interesse Social, com mais de 

200 (duzentos) unidades ou que utilizem terrenos com área igual ou superior a 
30.000,00m² (trinta mil metros quadrados);  

 
V - os parcelamentos do solo, destinados:  
 
a. a condomínios por unidades autônomas, com área total parcelado 

superior a 25.000m² (vinte e cinco mil metros quadrados);  
 
b. a uso predominantemente industrial;  
 
c. e localizados nas Zonas de Proteção Ambiental 4.  
 
VI - os seguintes equipamentos urbanos e similares:  
a. aterros sanitários e usinas de reciclagem de resíduos sólidos;  
 
b. autódromos, hipódromos e estádios esportivos;  
 
c. cemitérios e necrotérios;  
 
d. matadouros e abatedouros;  
 
e. presídios;  
 
f. quartéis;  
 
g. terminais rodoviários, ferroviários, aeroviários e portuários; 
 
h. corpo de bombeiros;  
 
i. terminais de carga;  
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j. jardim zoológico; 
 
k. refinaria de petróleo e derivados. 
 
VII - os empreendimentos sujeitos a apresentação de EIA - RIMA;  
 
§ 1º Outras atividades não relacionadas neste artigo poderão ser 

enquadradas como sujeitas a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança, a critério 
do Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM, por meio de ato do executivo municipal.  

 
§ 2º Quaisquer alterações das características do empreendimento constantes 

do EIV implicarão em nova análise do empreendimento por parte da Comissão Técnica do 
Plano Diretor, podendo inclusive vir a demandar a elaboração de um novo EIV. 

 
Art. 314. Na hipótese de empreendimento ou atividade sujeita à exigência 

simultânea de elaboração de EIV e Estudo de Impacto Ambiental - EIA, os instrumentos 
de avaliação podem ser incorporados em um único instrumento, após regulamentação por 
Decreto Municipal, desde que: 

 
I - seja contemplado o conteúdo mínimo dos instrumentos; 
 
II - representantes dos órgãos responsáveis pela avaliação dos instrumentos 

integrem a Comissão de Análise. 
 
Parágrafo único.  O Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório 

de Impacto Ambiental -EIA/RIMA não substituem a exigência de EIV. 
 
Art. 315. Os empreendimentos já construídos ou em construção que foram 

aprovados anterior a vigência da desta lei, e que demandem a aprovação de projeto 
modificativo sem acréscimo ou com acréscimo de área computável de trinta por cento  e 
necessitem a aprovação de EIV, poderão ser dispensados dessa exigência, a critério do 
CPDM. Para a analise da referida dispensa, o CPDM devera avaliar o funcionamento e 
potencial efetivo de impacto do referido empreendimento. 

 
Parágrafo único. A ampliação de empreendimentos que tiveram o EIV 

aprovado, só precisarão de aprovação deste novo estudo nos casos em que a mesma seja 
superior ao estabelecido no Art. 314. 

 
Subseção I 

Da Responsabilidade pela Elaboração do EIV 
 
Art. 316. Compete ao interessado público ou privado arcar com as despesas 

relativas: 
I - à elaboração e à apresentação do EIV; 
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II - ao cumprimento de exigências, a esclarecimentos e à complementação 
de informações no curso da análise técnica do EIV; 

 
III - à divulgação e à realização de audiências públicas; 
 
IV - à implementação das medidas de adequação de projeto, prevenção, 

recuperação, mitigação e compensação de impactos e, quando necessário, do respectivo 
plano ou programa de monitoramento; 

 
V - ao cumprimento das condições e das medidas estabelecidas e ajustadas 

com o órgão responsável pelo planejamento urbano, quando necessárias. 
 
Art. 317. O EIV de dois ou mais empreendimentos e atividades pode ser 

elaborado coletivamente, desde que tecnicamente comprovada a viabilidade de análise 
junto ao órgão responsável pelo planejamento urbano. 

 
Subseção II 

Do Termo de Referência 
 
Art. 318. O Termo de Referência - TR é o documento oficial que tem por 

objetivo indicar os elementos mínimos necessários para nortear a elaboração do EIV. 
 
Art. 319. O TR deve ser elaborado pela Comissão Técnica do Plano Diretor 

Municipal, de modo a possibilitar a análise qualificada de todos os aspectos que compõem 
o estudo. 

 
§ 1º Os aspectos a serem exigidos pelo TR devem ser definidos em função: 
 
I - do porte do empreendimento; 
 
II - do tipo de atividade; 
 
III - do impacto na infraestrutura instalada; 
 
IV - das características físicas e ambientais da área e do entorno; 
 
V - da dinâmica de emprego e renda no local e na sua área de influência; 
 
VI - de outros aspectos relevantes. 
 
§ 2º O TR deve definir as especificidades das análises a serem abordadas no 

EIV de acordo com as características do empreendimento ou da região onde se localiza o 
projeto. 

 
Art. 320. O TR deve ter a seguinte composição mínima: 
 
I - objetivos e diretrizes que devem nortear a elaboração do EIV; 
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II - equipe técnica necessária para a elaboração do EIV; 
 
III - conteúdo a ser abordado; 
 
IV - área de influência a ser considerada. 
 
§ 1º A área de influência da implantação do empreendimento ou da 

atividade deve considerar os impactos gerados sobre o sistema viário, o tráfego de veículos 
e as demais variáveis, na vizinhança direta e indiretamente afetada. 

 
§ 2º Podem ser delimitadas áreas de abrangência distintas para os diferentes 

aspectos a serem abordados no EIV para o mesmo empreendimento ou atividade. 
 

 
 

Subseção III 
Do Conteúdo 

 
Art. 321. Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV  deverá  ser  apresentado   

de  forma  objetiva  e  adequada   à  sua compreensão e as informações devem  ser 
traduzidas  em linguagem  simples, ilustrado por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais  
técnicas de comunicação visual de modo que se possa entender o empreendimento, bem 
como as consequências sobre o espaço urbano e ambiental.   

 
Art. 322. O EIV deve conter, no mínimo: 
 
I - caracterização da atividade ou do empreendimento proposto; 
 
II - identificação dos profissionais responsáveis por sua elaboração e dos 

empreendedores; 
 
III - registro ou anotação de responsabilidade técnica do EIV na entidade de 

classe profissional competente; 
 
IV - delimitação e caracterização da área de influência direta e 

indiretamente atingida pelo empreendimento ou pela atividade, tendo como base, no 
mínimo, a poligonal estabelecida no TR; 

 
V - caracterização e análise da morfologia urbana da área do estudo com e 

sem a implantação do projeto e na fase de implantação, orientada para identificação e 
avaliação de impactos relacionados aos seguintes aspectos: 

 
a. adensamento populacional; 
 
b. equipamentos urbanos e comunitários; 
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c. uso e ocupação do solo; 
 
d. valorização e desvalorização imobiliária; 
 
e. sistema de circulação e transporte, inclusive tráfego gerado, 

demanda por transporte público, acessibilidade, estacionamento de veículos, carga e 
descarga, embarque e desembarque de pessoas, além de outros aspectos necessários à 
avaliação do EIV; 

 
f. conforto ambiental, abordando-se, no mínimo, as questões relativas a 

ventilação e iluminação; 
 
g. paisagem urbana, patrimônio natural e cultural; 
 
h. índice de pavimentação e sistema de drenagem; 
 
i. qualidade ambiental urbana; 
 
j. transformações urbanísticas provocadas pelo empreendimento; 
 
k. benefícios, ônus e problemas futuros relacionados à implantação da 

atividade ou empreendimento; 
 
l. dados socioeconômicos da população residente e usuária da área. 
 
VI - conclusão, de forma objetiva e de fácil compreensão, sobre as 

vantagens e desvantagens associadas à implantação do projeto, em confronto com o 
diagnóstico realizado sobre a área de intervenção e proximidades; 

 
VII - medidas de prevenção, recuperação, mitigação e compensação de 

impactos em função dos efeitos dos impactos gerados para adequar e viabilizar a inserção 
do empreendimento em harmonia com as condições do local pretendido e seu entorno, caso 
necessárias; 

 
VIII - custos, cronograma e responsáveis pela implantação, planos e 

programas de monitoramento das medidas propostas, quando houver. 
 

Subseção IV 
Do Termo de Referência para elaboração do EIV 

 
Art. 323. O órgão responsável pela gestão da aplicação do Estudo de 

Impacto de Vizinhança no Município de Aracruz é a Secretaria Municipal de 
Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
Art. 324. O interessado na implantação do empreendimento definido como 

impacto urbano deverá requerer a elaboração de Termo de Referência para elaboração do 
EIV, contendo no mínimo as seguintes informações:   
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I - identificação do empreendedor contendo nome, endereço completo, 

telefone para contato, CPF ou CNPJ; 
 
II - documento de propriedade do Imóvel, ou, caso o empreendedor não seja 

o proprietário do terreno, deverá ser apresentada declaração deste último, com endereço e 
telefone para contato, informando que está ciente e de acordo com a implantação do 
empreendimento; 

 
III - planta de localização do imóvel, georreferenciada, na escala 1/5.000, 

com indicação de indicação de sistema viário, denominação de ruas, divisão de quadras, 
localização dos cursos d’água, massas de vegetação e empreendimentos de grande porte 
existentes num raio de 1 km; 

 
IV - planta de situação do imóvel com dimensões e área do terreno, na 

escala de 1/500, com endereço e número de inscrição imobiliária; 
 
V - implantação do empreendimento no terreno com identificação de 

ambiência, índices construtivos, dados cadastrais do imóvel e localização direta e entorno; 
 
VI - caracterização do empreendimento contendo sua descrição e natureza, 

memorial descritivo e justificativo do projeto, características das instalações; 
 
VII - outras informações necessárias à plena compreensão do 

empreendimento. 
 
§ 1º Em função das características do empreendimento poderão ser 

solicitadas informações adicionais além daquelas constantes nos incisos deste artigo.  
 
§ 2º A critério do empreendedor, a solicitação de termo de referência para 

EIV poderá ser acompanhada de apresentação de proposta de minuta de termo de 
referência, considerando, no que couber, os conteúdos relacionados no artigo 172 da Lei 
3.143 de 30 de setembro de 2008 e detalhados nesta Lei. 

 
§ 3º Com base nas informações obtidas o município terá o prazo de 10 (dez) 

dias para emitir o TR. 
 
Art. 325. O Termo de Referência será entregue ao empreendedor em 01 

(uma) cópia impressa e caso haja interesse, em meio digital mediante o fornecimento de 
uma mídia de gravação compatível com os equipamentos utilizados pela Administração 
Municipal.     

 
Art. 326. O Termo de Referência para a elaboração do EIV terá validade de 

06 (seis) meses, prorrogável por mais 06 (seis) meses, a critério da Administração 
Municipal, a contar da data de emissão, devendo o empreendedor apresentar o estudo 
dentro deste prazo. 
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Art. 327. No Termo de Referência deverão ser exigidas, em função de cada 
tipo de empreendimento e das especificidades da área de inserção, as seguintes 
informações, além de outras que forem necessárias: 

 
I- Identificação de empreendimento: 
a.informações gerais: 
 
1- nome do empreendimento; 
 
2- endereço completo do empreendimento; 
 
3- área e dimensões do terreno utilizado; 
 
4- objetivo do empreendimento; 
 
5- planta de localização do imóvel, georreferenciada, na escala 1/5.000, com 

indicação de indicação de sistema viário, denominação de ruas, divisão de quadras num 
raio de 1 km; 

 
6- planta de situação do imóvel com dimensões da área do terreno, na escala 

1/500, com endereço e número de inscrição imobiliária; 
 
7- alvará de alinhamento e demarcação da área do empreendimento com 

nivelamento do lote fornecido pelo órgão competente do município. 
 
b. caracterização do empreendimento: 
 
1- área prevista de construção; 
 
2- tipos de atividade a serem desenvolvidas (principais e secundárias); 
 
3- número de unidades previstas, caracterizando seu uso; 
4- número de vagas de estacionamento previstas; 
5- número de pavimentos e composição volumétrica; 
 
6- previsão de dias e horários de funcionamento, quando não residencial; 
 
7- estimativa de população, fixa e flutuante que irá utilizar o  

empreendimento; 
 
8- dimensionamento e localização preliminar dos acessos de veículos e 

pedestres; áreas de estacionamento, carga e descarga de mercadorias e valores, embarque e 
desembarque de passageiros; 

 
c. identificação do Responsável Técnico pelo Estudo de Impacto de 

Vizinhança: 
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1- identificação dos integrantes da equipe, com a indicação do responsável 
pelo Estudo; 

 
2- endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico; 
 
3- anotações de Responsabilidade Técnica do responsável pela elaboração 

do Estudo; 
4- registro no respectivo Conselho de Classe para os demais membros da 

equipe. 
 
II- Estudos e pesquisas de campo, incluído as explicações quanto a 

metodologia utilizada, os pontos ou empreendimentos a serem pesquisados, os 
questionários e formulários a serem aplicados, bem como o calendário de execução das 
pesquisas realizadas. 

 
III- Delimitação das áreas de influência direta e indireta do 

empreendimento, considerando os fatores referentes à: 
 
a. bacia hidrográfica na qual se localiza o empreendimento; 
 
b. dispersão dos poluentes atmosféricos; 
 
c. população direta e indiretamente envolvida; 
 
d. estrutura viária de acesso (direta e indiretamente afetada); 
e. transporte de matérias-primas, produtos, resíduos industriais e  

domésticos;  
 
f. cobertura vegetal e áreas de preservação permanente. 
 
IV – Diagnósticos Técnicos 
 
a. sistema Viário Urbano e de Transporte 
 
1. caracterização física e operacional das vias de acesso à região; 
 
2. realização de estudos de contagem volumétrica direcional e seletiva de 

tráfego em pontos pré-estabelecidos; 
 
3. realização de estudos da capacidade viária determinando o nível de 

serviço atual das vias; 
 
4. determinação do tráfego gerado segundo a distribuição modal, obtida de 

realização de pesquisas em empreendimentos semelhantes; 
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5. definição do nível de serviço futuro, considerando a alocação de tráfego 
gerado pelos empreendimentos indicados, bem como as intervenções físicas e operacionais 
previstas para a área de influência direta - AID; 

 
6. levantamento das linhas do sistema de transporte municipal e 

intermunicipal que atendem a área de influência direta – AID; 
 
7. definição de parâmetros para dimensionamento das áreas internas do 

empreendimento referentes a área de acumulação de veículos, faixas aceleração e 
desaceleração, área para embarque e desembarque de passageiros, vagas para carga e 
descarga de mercadorias e vagas para estacionamento. 

b. infraestrutura: 
 
1. levantamento e caracterização das estruturas e da capacidade de oferta 

dos serviços de abastecimento de água; coleta e tratamento de esgotos; coleta, tratamento 
ou disposição de resíduos sólidos; coleta e escoamento de águas pluviais; e fornecimento 
de energia elétrica; 

  
2. identificação das demandas do empreendimento referentes aos sistemas 

de esgotamento sanitário; drenagem pluvial; consumo de água potável e fornecimento de 
energia; 

 
3. Identificação da previsão de produção de efluentes e de resíduos sólidos 

do empreendimento e indicação do seu destino final. 
 
c. meio Ambiente Natural: 
 
1. caracterização do clima local - ventos, temperatura, pluviometria e 

nebulosidade; 
 
2. caracterização da qualidade do ar quanto a presença de Partículas Totais 

em Suspensão, Partículas Inaláveis, Monóxido de Carbono, Ozônio, Dióxido de Enxofre e 
Dióxido de Nitrogênio; 

 
3. caracterização dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, quanto a 

disponibilidade, preservação, qualidade e existência de fontes poluidoras;  
 
4. caracterização da estrutura geológica e geomorfológica da área de 

influência, indicando aptidões agrícolas e adequabilidade à ocupação urbana, além de 
possíveis demandas de alteração do solo, do perfil do terreno e/ou desmonte de rochas. 

 
5. identificação, caracterização e mapeamento das massas vegetais 

existentes no entorno - ecossistemas, unidades de conservação, áreas de preservação 
ambiental e limitações de ocupação; 

 
6. previsão de alteração do solo e do perfil do terreno; 
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7. caracterização do empreendimento quanto a sua potencialidade de 
geração de efluentes líquidos, emissões atmosféricas, resíduos sólidos, ruídos e vibrações; 

 
8. caracterização do empreendimento quanto periculosidade e riscos ao 

meio ambiente e à saúde pública; 
 
9. avaliação das possibilidades de interferência do empreendimento sobre 

meio natural, considerando clima, qualidade do ar, recursos hídricos, solo e massas 
vegetais. 

 
d. dinâmica de uso e ocupação do solo: 
1. levantamento e caracterização da estrutura fundiária na área de influência;  
 
2. levantamento e caracterização do uso e ocupação do solo na área de 

influência e avaliação das potencialidades de alteração do perfil de uso e ocupação a partir 
da entrada do empreendimento;  

 
3. identificação e mapeamento de outros empreendimentos de impacto já 

previsto para a área de influência; 
 
4. avaliação de similaridade, compatibilidade e adequabilidade da atividade 

do empreendimento em relação às predominâncias de uso da área de inserção e em relação 
aos novos empreendimentos previstos para a área; 

 
5. identificação, classificação e espacialização das variações de valor de 

solo e seus fatores de interferência; 
 
6. mapeamento e caracterização de áreas e imóveis de interesse histórico, 

cultural e paisagístico na área de influência, e avaliação das interferências da inserção do 
empreendimento na paisagem e na visualização destes elementos; 

 
7. caracterização demográfica, social, econômica e cultural da vizinhança 

afetada e avaliação das possibilidades de interferência do empreendimento sobre a 
estrutura socioeconômica da área; 

 
8. mapeamento, caracterização e avaliação da capacidade de atendimento 

dos equipamentos comunitários existentes na área de influência, especialmente 
equipamentos de saúde, educação, segurança e lazer; 

 
9. estimativa de incremento de demanda por serviços de saúde, educação, 

segurança e lazer a partir implantação do empreendimento. 
 
e. análise dos Impactos de Vizinhança caracterizando os efeitos 

positivos e negativos do empreendimento quanto à qualidade de vida da população 
residente na área de influência do empreendimento, contemplando no mínimo as análises 
das interferências sobre todos os conteúdos relacionados no TR. 
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f. definição de Medidas Mitigadoras, Compensatórias e 
Potencializadoras indicando as medidas capazes de minimizar os impactos de vizinhança 
negativos identificados e analisados; as medidas capazes de tornar maiores, melhores ou 
mais eficientes e eficazes os impactos de vizinhança positivos identificados e analisados e 
as medidas compensatórias, devendo ainda informar:  

 
 
1. a fase do empreendimento em que as medidas devem ser adotadas;  
 
2. o fator sócio-ambiental a que se relaciona;  
 
3.o prazo de permanência de sua aplicação;  
 
4. a responsabilidade de sua aplicação (órgão, entidade, empresa);  
 
5. o custo de implantação;  
 
6. plano de acompanhamento que deverá conter parâmetros e métodos para 

avaliação, a periodicidade das amostragens para cada parâmetro, bem como os organismos 
responsáveis pela efetivação de cada ação ou atividade do plano. 

 
Subseção V 

Da apresentação, análise e aprovação do EIV 
 
Art. 328. Juntamente com o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV deverá 

ser apresentado uma síntese do Estudo, elaborado de forma objetiva e adequada à sua 
compreensão e as informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustrado por 
mapas, cartas, imagens, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual 
georreferenciada de modo que se possa entender o empreendimento, bem como as 
conseqüências sobre o espaço urbano. 

 
Art. 329. O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV deverá ser entregue em 

dois volumes impressos e quatro cópias em arquivo digital contendo todos os mapas, 
documentos, planilhas eletrônicas, apresentações e demais elementos contidos no EIV, 
com extensões compatíveis com os sistemas adotados pela Municipalidade, contendo 
inclusive os formulários utilizados em todas as pesquisas efetuadas. 

 
Parágrafo único.  Os documentos em forma de texto deverão seguir a 

numeração contida no Termo de Referência, acrescida de um índice de seu conteúdo 
contemplando as numerações relativas às tabelas, figuras, mapas e demais dados que 
venham a ser acrescentados ao texto, bem como a numeração de páginas. 

 
Art. 330. Após o recebimento do EIV o estudo será encaminhado a 

Comissão Técnica do Plano Diretor para que no prazo máximo de 30 (trinta) dias realize 
análise prévia do Estudo e solicite ao empreendedor, caso necessário, esclarecimentos, 
dúvidas e questionamentos referentes ao conteúdo. 
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Art. 331. A resposta aos questionamentos deverá ser encaminhada a 
Comissão Técnica do Plano Diretor, pelo empreendedor, no prazo máximo de 45 (quarenta 
e cinco) dias, podendo o prazo ser prorrogado por mais 45 (quarenta e cinco) dias, se 
devidamente justificado, à critério da Municipalidade. 

 
Art. 332. Poderão ser efetuados questionamentos referentes a cada EIV, por 

no máximo três vezes. 
 
§1º Após a terceira emissão de questionamentos, caso as exigências não 

venham a ser atendidas, o EIV será indeferido. 
 
§2º O interessado poderá recorrer ao Conselho do Plano Diretor Municipal - 

CPDM contra o indeferimento de que trata o parágrafo anterior, mediante justificativa 
fundamentada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias. 

 
Art. 333. Cumpridas às exigências estabelecidas deverá o empreendedor 

realizar apresentação prévia do EIV ao Conselho do Plano Diretor Municipal. 
 
Parágrafo único. Poderá ser autorizada a apresentação prévia do EIV ao 

CPDM antes de cumpridas todas as exigências nos casos em que as solicitações não 
comprometam tecnicamente os resultados do estudo. 

 
Art. 334. O EIV deverá ser encaminhado e apresentado ao Conselho 

Municipal do Meio Ambiente - COMMA para conhecimento e sugestões, se for o caso. 
 
Art. 335. Após apresentação do EIV no CPDM deverá ser realizada 

audiência pública para dar ciência a população dos resultados apontados pelo estudo. 
 
Parágrafo único.  As despesas necessárias à realização da audiência 

pública serão assumidas diretamente pelo empreendedor responsável pelo empreendimento 
objeto do Estudo de Impacto de Vizinhança 

 
Art. 336. Para melhor compreensão dos Conselheiros Municipais e da 

sociedade o EIV deverá ser apresentado com a utilização de equipamentos audiovisuais, 
cujos custos correrão inteiramente às expensas do empreendedor. 

 
Art. 337. Após a realização da audiência pública o estudo será encaminhado 

ao CPDM para análise e proposição das medidas condicionantes. 
 
Art. 338. O CPDM nomeará comissão de negociação composta por 

representantes da sociedade civil e da administração municipal para apresentar a proposta 
de condicionantes eleitas ao empreendedor. 

 
Art. 339. O empreendedor poderá apresentar contraproposta ou sugerir 

outras condicionantes para mitigar, prevenir e/ou compensar os impactos previstos com a 
implantação do empreendimento, ficando à critério do CPDM, aceitar ou não. 
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Art. 340. Após a conciliação entre a comissão de negociação e o 
empreendedor, a proposta das medidas condicionantes deve ser encaminhada ao CPDM 
para aprovação do EIV. 

 
§1º  A aprovação do empreendimento ficará condicionada à assinatura de 

Termo de Compromisso pelo interessado, em que este se compromete a arcar 
integralmente com as despesas decorrentes da execução das medidas previstas no caput 
deste artigo. 

 
§2º   A execução das medidas mitigadoras, corretivas e compensatórias 

deverá ser preferencialmente efetuada diretamente pelo empreendedor ou o valor 
correspondente às despesas dela decorrentes poderá ser repassado ao Município. 

 
§ 3º   Após assinatura do Termo de Compromisso será publicado o Decreto 

de aprovação do EIV, após a emissão da Resolução do CPDM.  
 

 
Subseção VI 

Das Diretrizes Gerais 
 
Art. 341. As medidas condicionantes devem ser definidas com fundamento 

nos seguintes princípios: 
 
I - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; 
 
II - melhoria da qualidade de vida da população e redução das 

desigualdades socioespaciais; 
 
III - garantia de implantação e funcionamento de infraestrutura urbana e 

equipamentos públicos comunitários adequados às necessidades da população. 
 
Art. 342. As medidas condicionantes devem ser fixadas com fundamento no 

EIV e nas contribuições oferecidas pela população e pelo órgão responsável pelo 
planejamento urbano, aplicadas de forma unitária ou cumulativa, devendo também: 

 
I - considerar o porte do empreendimento e ser proporcionais à gradação do 

dano ou impacto que vier a ser dimensionado; 
 
II - ser voltadas para eliminar, compensar ou mitigar conflitos com os usos 

já implantados; 
 
III - possibilitar a inserção harmônica do empreendimento em seu entorno; 
 
IV - preservar ou melhorar a qualidade de vida da população residente e 

usuária da área de intervenção e a qualidade ambiental urbana; 
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V - ser custeadas pelo interessado diretamente ou mediante contraprestação 
remunerada dos custos dos serviços e das obras a serem executadas pelo Poder Público. 

 
Parágrafo único. Quando as medidas de que trata o caput forem 

implementadas de forma continuada, devem ser elaborados planos ou programas de 
monitoramento que especifiquem, no mínimo, a forma, a periodicidade e o prazo referente 
aos serviços. 

 
Subseção VII 

Das Medidas Condicionantes 
 
Art. 343. As medidas condicionantes podem ser de: 
 
I – adequação do projeto de arquitetura ou urbanismo; 
 
II - prevenção, recuperação e mitigação; 
 
III – compensação. 
 
 
Art. 344. As medidas de adequação do projeto de arquitetura ou urbanismo 

devem ser exigidas para ajustar o projeto ao meio ambiente urbano ou rural em que será 
inserido, de forma cumulativa ou não, por meio das seguintes ações: 

 
I - adequação dos parâmetros edilícios e urbanísticos, preservados o 

coeficiente básico e o uso original; 
 
II - adaptação do sistema viário e da circulação de veículos e pedestres; 
 
III - medidas que visam ao conforto e à preservação ambiental. 
 
Parágrafo único. Podem ser exigidas ações diferentes das previstas neste 

artigo, por proposição do interessado ou do órgão de planejamento urbano municipal, 
quando o impacto do empreendimento na região assim o permitir e houver fundamento no 
EIV e nas audiências públicas. 

 
Art. 345. As medidas de prevenção, recuperação e mitigação devem ser 

exigidas para adequar o empreendimento ao meio ambiente urbano ou rural, sem 
prejudicar a população residente ou usuária da área e suas proximidades. 

 
Art. 346. As medidas de prevenção, recuperação, compensação e mitigação 

podem contemplar, de forma cumulativa ou não, ações e medidas socioeconômicas, 
ambientais e de infraestrutura. 

 
Parágrafo único. Podem ser exigidas ações diferentes das previstas neste 

artigo, por proposição do interessado ou do órgão de planejamento urbano municipal, 
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quando o impacto do empreendimento na região assim o permitir e houver fundamento no 
EIV e nas audiências públicas. 

 
Art. 347. As medidas de compensação devem ser exigidas por danos não 

recuperáveis ou sistêmicos não mitigáveis com parâmetros ou valores fixados de modo 
proporcional ao grau do impacto provocado pela implantação do empreendimento. 

 
§1º   Os valores que se refere o caput desse artigo devem ser de no mínimo 

de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) e máximo de 3% (três por cento) do valor total do 
investimento previsto para implantação do empreendimento.  

 
§2º   Os empreendimentos dos quais o empreendedor seja o Poder Público 

ou aqueles destinados a habitações de interesse social estão dispensados do cumprimento 
de medidas compensatórias. 

 
Art. 348. As medidas de compensação podem contemplar, de forma 

cumulativa ou não, o custeio direto ou indireto das seguintes ações: 
 
I - implantação de paisagismo em área pública; 
 
II - doação de terreno e/ou construção de equipamento comunitário; 
 
III- ampliação e adequação do sistema viário, das redes de infra-estrutura 

urbana, faixas de desaceleração, ponto de ônibus, faixa de pedestres, semaforização ou 
outras indicadas pelo órgão responsável;  

 
IV–ações, planos e programas relacionados ao planejamento da cidade; 
 
V - ações de preservação de bens de interesse paisagístico, histórico, 

artístico ou cultural, bem como recuperação ambiental da área; 
 
VI - qualificação, revitalização ou renovação de áreas comerciais e 

industriais em processo de decadência ou degradação; 
 
VII - implantação, urbanização e requalificação de área pública; 
 
VIII - implantação e manutenção de equipamento comunitário; 
 
IX - implantação e manutenção de mobiliário urbano; 
 
X - implantação de habitação de interesse social; 
 
XI - implantação de obras de arte e outros equipamentos urbanos; 
 
XII - implantação de obras e serviços para facilitar a circulação de 

pedestres, ciclistas e portadores de necessidades especiais; 
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XIII - compensação pecuniária. 
 
Parágrafo único. Podem ser exigidas ações diferentes das previstas neste 

artigo, por proposição do interessado ou pelo órgão de planejamento urbano municipal, 
quando o impacto do empreendimento na região assim o permitir e houver fundamento no 
EIV e nas audiências públicas. 

 
Seção II 

Do Uso das Vias Públicas 
 

Art. 349. A política municipal para a utilização das vias públicas 
municipais, inclusive o subsolo e o espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, 
para a implantação, instalação e manutenção de equipamentos de infraestrutura urbana 
destinados à prestação de serviços públicos e privados tem como objetivos: 

 
a. ordenar e otimizar a ocupação das vias; 
 
b. minimizar o impacto gerado pelas obras; 
 
c. buscar a preservação da paisagem urbana e a maior segurança 

ambiental. 
 
Art. 350. A política municipal para a utilização das vias públicas municipais 

tem as seguintes diretrizes: 
 
I. a implantação de galerias técnicas e obras compartilhadas; 
 
II. a substituição das redes e equipamentos aéreos por redes e 

equipamentos de infraestrutura urbana subterrâneos; 
 
III. a substituição de redes isoladas por redes compartilhadas; 
 
IV. a utilização de técnicas e novos métodos não-destrutivos para a 

execução das obras; 
 
V. a instalação de equipamentos de infraestrutura urbana para a 

prestação de serviços públicos ou privados nas regiões de interesse do poder público, de 
modo a torná-los universais; 

 
VI. a implantação de rede pública de transmissão de dados, voz, sinais e 

imagens; 
 
VII. a gestão do planejamento e da execução das obras de manutenção 

dos equipamentos de infraestrutura urbana já instalada; 
 
VIII. a elaboração do mapeamento da cidade em base cartográfica digital 

única, de caráter oficial e de uso geral. 
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Art. 351. A política municipal para as vias públicas terá como órgão 

executor a Secretaria Municipal de Obras e como órgão consultivo e normatizador o 
Conselho do Plano Diretor Municipal. 

 
Art. 352. Fica instituído, junto à Secretaria Municipal de Obras, o Conselho 

Técnico de Análise de Projetos e Obras das vias públicas municipais, órgão colegiado de 
assessoramento, que será presidido pelo titular desta secretaria e será composto pelos 
seguintes membros, que deverão possuir formação técnica compatível com as atribuições:  

 
I. 01 (um) representante da Secretaria Municipal que realiza a gestão 

do Plano Diretor; 
 
II. 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 
 
III. 01 (um) representante do órgão ou entidade municipal responsável 

pelo trânsito; 
 
IV. 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município. 
 
Art. 353. Compete ao Conselho Técnico de Análise de Projetos e Obras das 

vias públicas municipais: 
 
I. emitir parecer nos projetos de implantação, instalação e manutenção 

de equipamentos de infraestrutura urbana que tenham impacto urbanístico e/ou ambiental, 
que lhe forem submetidos pelo Secretário Municipal de Obras; 

 
II. estabelecer normas e procedimentos visando à agilização dos 

processos de aprovação de projetos e a emissão de alvarás de instalação; 
 
III. estabelecer a estratégia de comunicação com a comunidade atingida 

pelas obras; 
 
IV. elaborar seu regimento interno. 
 
Art. 354. Para efeito do disposto nos artigos anteriores, além das 

competências legais que já lhe são atribuídas, fica delegada à Secretaria Municipal de 
Obras, competência para outorgar às pessoas jurídicas de direito público e privado 
permissão de uso, a título precário e oneroso, das vias públicas municipais, incluindo os 
respectivos subsolo e espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, para a 
implantação, instalação e passagem de equipamentos de infraestrutura urbana destinados à 
prestação de serviços públicos e privados. 

 
Art. 355. A permissão de uso será formalizada por Termo de Permissão de 

Uso, firmado pelo titular da Secretaria Municipal de Obras, do qual deverão constar as 
seguintes obrigações do permissionário: 
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I. iniciar as obras e serviços aprovados, no prazo de 03 (três) meses, 
contado da data da lavratura do Termo de Permissão de Uso; 

 
II. não utilizar a área cedida para finalidade diversa da aprovada; 
 
III. não realizar qualquer nova obra ou benfeitoria na área cedida, sem a 

prévia e expressa aprovação da Municipalidade; 
 
IV. pagar pontualmente a retribuição mensal estipulada; 
 
V. responsabilizar-se por quaisquer prejuízos decorrentes do uso da 

área, serviços e obras que executar, inclusive perante terceiros; 
 
VI. nas hipóteses de compartilhamento, obrigatório ou não, a cessão a 

terceiros deverá ter prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Obras; 
 
VII. comunicar quaisquer interferências com outros equipamentos já 

instalados, que impeçam ou interfiram na execução da obra conforme o projeto aprovado; 
 
VIII. efetuar o remanejamento dos equipamentos sempre que for 

solicitado pela Municipalidade para a realização de obras públicas ou por qualquer outro 
motivo de interesse público, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da 
notificação, sem qualquer ônus para a administração municipal; 

 
IX. executar as obras de reparação do pavimento das vias públicas e dos 

passeios, reinstalar o mobiliário urbano e a sinalização viária, conforme especificações 
técnicas e no prazo estabelecido pela Municipalidade; 

 
X. fornecer o cadastro dos equipamentos implantados e das eventuais 

interferências encontradas; 
 
XI. executar as obras e serviços necessários à instalação do equipamento 

de acordo com o projeto aprovado.  
 
Art. 356. A retribuição mensal pelo uso das vias públicas municipais, 

incluindo os respectivos subsolo e espaço aéreo, e das obras de arte de domínio municipal, 
será calculada de acordo com: 

 
I. a área cedida quando no subsolo, na superfície e nas obras de arte;  
 
II. extensão, em metros lineares, do espaço aéreo ocupado; 
 
III. os valores de referência correspondentes à área ou à extensão, 

fixados por ato do Executivo Municipal; 
 
IV. o tipo de solução técnica adotada pelo permissionário; 
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V. a classificação do sistema viário; 
 
VI. a localização do equipamento na via pública; 
 
VII. o tipo de serviço prestado pelo permissionário; 
 
VIII. o compartilhamento de área ou equipamento.  
 
Art. 357. A outorga da permissão de uso, além da observância das diretrizes 

fixadas nesta Lei, dependerá: 
 
I. da entrega de um cronograma de implantação e instalação de 

equipamentos de infraestrutura urbana, excetuando-se as ligações domiciliares, nas datas e 
na forma que vierem a ser fixadas em decreto regulamentar; 

 
II. da aprovação, pela Secretaria Municipal de Obras, do projeto de 

implantação e instalação de equipamento na via pública ou em obra de arte de domínio 
municipal, incluído o cronograma, apresentado de acordo com as exigências legais.  

 
Art. 358. Para a fixação do valor da retribuição mensal de cada 

permissionário serão utilizados os valores de referência e seus redutores fixados por ato do 
Executivo Municipal, após consultado o Conselho do Plano Diretor Municipal e o 
Conselho Técnico de Análise de Projetos e Obras das vias públicas municipais, que 
traduzem as variações de preço de acordo com os parâmetros fixados no artigo anterior. 

 
§ 1º Quando houver compartilhamento entre 02 (dois) ou mais 

permissionários, cada um pagará a retribuição mensal proporcionalmente à área ocupada 
por seu equipamento. 

 
§ 2º Quando não for possível mensurar a área ocupada pelos 

permissionários ou houver compartilhamento de equipamento, cada permissionário pagará 
o valor médio calculado entre os valores individuais, dividido pelo número de participantes 
no compartilhamento. 

 
Art. 359. O valor da retribuição mensal será reajustado anualmente pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-lo. 

 
Art. 360. O pagamento da retribuição mensal será efetuado pelo 

permissionário todo dia 05 (cinco) de cada mês, por meio de cobrança bancária. 
 
Art. 361. O atraso no pagamento da retribuição mensal acarretará, desde 

logo, a incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, mais juros e 
atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízo 
da aplicação das demais penalidades previstas nesta Lei.  
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Art. 362. O permissionário poderá ser dispensado em até no máximo 30% 
(trinta por cento) do total do pagamento da retribuição mensal, pelo prazo máximo de 10 
(dez) anos, quando: 

 
I - construir galeria técnica para a Prefeitura na qual possam instalar-se 

outros permissionários;  
 
II - construir galeria técnica para a Prefeitura ou estender seus serviços para 

áreas ou locais predeterminados; 
 
III - contribuir para a implantação da rede pública de transmissão de dados, 

disponibilizando espaço em seu duto ou rede; 
 
IV - fornecer os equipamentos de infraestrutura urbana para sua instalação; 
 
V - substituir seus equipamentos de infraestrutura urbana aéreos por 

subterrâneos. 
 
Parágrafo único. A dispensa prevista no caput deste artigo será 

regulamentada em decreto. 
 
Art. 363. O permissionário que não atender à determinação da Prefeitura 

para substituir seus equipamentos de infraestrutura urbana ou redes aéreas por 
equipamentos de infraestrutura urbana ou redes subterrâneas, em áreas predefinidas para a 
execução de obras de reurbanização, terá o valor da retribuição mensal majorado em 33% 
(trinta e três por cento) ao ano, enquanto não efetuar a obra. 

 
§ 1º Caso a obra venha a ser executada pela Prefeitura, o permissionário 

responderá, ainda, pelo custo de sua execução, corrigido monetariamente e acrescido de 
10% (dez por cento), a título de taxa de administração. 

 
§ 2º A Prefeitura comunicará os locais de intervenção urbana aos 

permissionários, no prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias. 
 
Art. 364. Aprovado o projeto, a Secretaria Municipal de Obras emitirá em 

favor do interessado o Termo de Permissão de Uso, juntamente com o alvará de instalação 
que autoriza o permissionário a iniciar a execução da obra ou o serviço no prazo nele 
fixado. 

 
Art. 365. No ato do recebimento do Termo de Permissão de Uso e do alvará 

de instalação, o permissionário deverá efetuar o recolhimento da caução, que será prestada 
em garantia da reposição, ao seu estado original, da via pública, da obra de arte, do 
mobiliário e da sinalização viária.  

 
§ 1º O valor da caução será fixado no percentual máximo de 30% (trinta por 

cento) sobre o valor estimado do custo de reposição da via pública, da obra de arte, do 
mobiliário e da sinalização viária. 
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§ 2º A caução poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro ou por 

meio de fiança bancária ou seguro-garantia. 
 
§ 3º A caução será liberada ou restituída em favor do permissionário 30 

(trinta) dias após a certificação da conclusão da obra. 
 
Art. 366. Antes de iniciar a obra ou serviço, o permissionário deverá 

providenciar, junto ao órgão ou entidade municipal responsável pelo trânsito, a permissão 
de ocupação da via, que lhe será outorgada nos termos da Lei Federal Nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, e da legislação complementar em vigor. 

 
Art. 367. A execução de obras e serviços de instalação, bem como as de 

manutenção de equipamentos de infraestrutura urbana nas vias públicas municipais e nas 
obras de arte de domínio municipal, deverá obedecer à legislação municipal, às normas 
técnicas e à sinalização viária e ainda repor o pavimento, tanto da pista de veículos como 
das calçadas.  

 
Art. 368. O permissionário deverá dar prévia publicidade da execução da 

obra ou serviço à comunidade por ela atingida, de acordo com as exigências que vierem a 
ser estipuladas pelo Conselho do Plano Diretor Municipal, pelo Conselho Técnico de 
Análise de Projetos e Obras das vias públicas municipais e pelo órgão ou entidade 
municipal responsável pelo trânsito, na forma e no prazo a serem definidos por decreto 
regulamentar.  

 
Art. 369. A execução das obras e serviços de manutenção dos equipamentos 

de infra-estrutura urbana já instalados deverá ser precedida de alvará de manutenção, a ser 
expedido pela Secretaria Municipal de Obras, que providenciará, junto ao órgão ou 
entidade municipal responsável pelo trânsito, a permissão de ocupação da via. 

 
Art. 370. Para obtenção do alvará de manutenção, o interessado deverá, 

obrigatoriamente, instruir seu pedido com cópia do Termo de Permissão de Uso ou do 
protocolo do pedido de regularização do equipamento dirigido ao Conselho do Plano 
Diretor Municipal e o Conselho Técnico de Análise de Projetos e Obras das vias públicas 
municipais.  

 
Art. 371. No ato do recebimento do alvará de manutenção, o interessado 

deverá efetuar o recolhimento da caução prevista nesta Lei. 
 
Art. 372. Ficam dispensadas das exigências previstas no artigo anterior as 

obras ou serviços de emergência.  
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por obra ou serviço 

de emergência aqueles que decorram de caso fortuito ou força maior, em que houver 
necessidade de atendimento imediato, com o fim de salvaguardar a segurança da população 
e que não possam sofrer interrupção, sob pena de danos à coletividade a qual se destinam. 
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Art. 373. As obras ou serviços de emergência deverão ser comunicados, por 
escrito, ao Conselho do Plano Diretor Municipal e o Conselho Técnico de Análise de 
Projetos e Obras das vias públicas municipais e ao órgão ou entidade municipal 
responsável pelo trânsito, antes do início de sua execução. 

 
§ 1º No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do início de sua 

execução, o permissionário também deverá encaminhar relatório circunstanciado da 
ocorrência, firmado por engenheiro responsável, que indicará as obras ou serviços que 
estão sendo executados e estimará o prazo de sua duração. 

 
§ 2º Para as obras e serviços que se estenderem por mais de 48 (quarenta e 

oito) horas, o executor deverá providenciar o alvará de manutenção. 
 
Art. 374. Excetuados a permissão de ocupação da via e o pagamento da 

retribuição mensal, as exigências desta Lei poderão ser dispensadas, a critério da Secretaria 
Municipal de Obras, para as ligações domiciliares.  

 
Art. 375. A fiscalização técnica do cumprimento das obrigações constantes 

do Termo de Permissão de Uso será efetuada pela Secretaria Municipal de Obras. 
 

Seção III 
Dos Instrumentos Indutores do Uso Social da Propriedade  

 
Art. 376. O Executivo, na forma desta Lei, poderá exigir do proprietário do 

solo urbano não edificado, subutilizado, ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

 
I. parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
 
II. Imposto Predial e Territorial Urbano progressivo no tempo; 
 
III. desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública; 
 
IV. direito de preempção. 
 
Art. 377. As áreas de aplicação de parcelamento, edificação ou utilização 

compulsórios são aquelas fixadas por esta Lei nas Zonas de Ocupação Preferencial, Zonas 
de Ocupação Controlada, Zonas Turísticas, Zonas de Intervenção Urbanística, Zonas 
Especiais de Interesse Social e Eixos Estruturantes e de Dinamização, conforme Mapa da 
Zoneamento Urbanístico, Anexo 05 (cinco), compreendendo glebas de terras, imóveis não 
edificados ou subutilizados ou não utilizados, para os quais os respectivos proprietários 
serão notificados a dar melhor aproveitamento de acordo com o Plano Diretor Municipal 
em prazo determinado, sob pena de sujeitarem-se ao IPTU progressivo no tempo e à 
desapropriação com pagamento em títulos, conforme disposições dos artigos 5º a 8º da Lei 
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. 
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Parágrafo único. Fica facultado aos proprietários dos imóveis de que trata 
este artigo propor ao Executivo o estabelecimento de Consórcio Imobiliário, conforme 
disposições do artigo 46 da Lei Federal citada no caput deste artigo. 

 
Art. 378. São consideradas passíveis de parcelamento, edificação e 

utilização compulsórios os imóveis não edificados, subutilizados, ou não utilizados, 
localizados nas ZEIS 02 e 03 e que forem identificados em ato do Executivo Municipal, 
após consultado o Conselho do Plano Diretor Municipal. 

 
§ 1º São considerados solo urbano não edificado, terrenos e glebas com área 

superior a 250,00 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados), onde o coeficiente de 
aproveitamento utilizado é igual a zero. 

 
§ 2º São considerados solo urbano subutilizado, os terrenos e glebas com 

área superior a 250,00 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados), onde o coeficiente de 
aproveitamento não atingir o mínimo definido para o lote na zona onde se situam, 
excetuando: 

 
I. os imóveis utilizados como instalações de atividades econômicas que 

não necessitam de edificações para exercer suas finalidades; 
 
II. os imóveis utilizados como postos de abastecimento de veículos; 
 
III. os imóveis integrantes do Sistema de Áreas Verdes do Município. 
 
§ 3º Planos Urbanísticos de Regularização Fundiária definirão as condições 

e a localização em que os terrenos não edificados ou subutilizados ocupados por atividades 
econômicas que não necessitam de edificação poderão ser considerados subutilizados, 
ficando sujeitos às penalidades impostas nesta Lei. 

 
§ 4º Planos Urbanísticos de Regularização Fundiária baseados neste Plano 

Diretor Municipal poderão especificar novas áreas de parcelamento, edificação e utilização 
compulsórios, após consultado e aprovados por resolução do Conselho do Plano Diretor 
Municipal e homologados pelo Executivo Municipal. 

 
§ 5º No caso das Operações Urbanas Consorciadas, as respectivas leis 

poderão determinar regras e prazos específicos para a aplicação do parcelamento, 
edificação e utilização compulsórios. 

 
§ 6º Os imóveis nas condições a que se referem os parágrafos 1º e 2º deste 

artigo serão identificados e seus proprietários notificados. 
 
§ 7º Os proprietários notificados deverão, no prazo máximo de um ano a 

partir do recebimento da notificação, protocolizar pedido de aprovação e execução de 
parcelamento ou edificação. 
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§ 8º Os parcelamentos e edificações deverão ser iniciados no prazo máximo 
de dois anos a contar da aprovação do projeto. 

 
Art. 379. No caso de descumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos 

no artigo anterior, o Município aplicará alíquotas progressivas de IPTU, majoradas 
anualmente, pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até que o proprietário cumpra com a 
obrigação de parcelar, edificar ou utilizar conforme o caso. 

 
§ 1º Lei específica baseada no artigo 7º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001, Estatuto da Cidade estabelecerá a gradação anual das alíquotas progressivas 
e a aplicação deste instituto. 

 
§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar e utilizar não esteja atendida no 

prazo de 5 (cinco) anos o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se 
cumpra a referida obrigação, garantida a prerrogativa de desapropriação prevista nesta Lei. 

 
§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistias relativas à tributação 

progressiva de que trata este artigo. 
 
Art. 380. Decorridos os cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no 

tempo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação e 
utilização, o Município poderá proceder a desapropriação do imóvel com pagamento em 
títulos da dívida pública. 

 
Parágrafo único. Esta Lei, com base no artigo 8º da Lei Federal nº 10.257, 

de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, estabelece as condições para aplicação deste 
instituto. 

 
Seção IV 

Do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU Progressivo no tempo 
 
Art. 381. Em caso de descumprimento das condições e dos prazos 

estabelecidos para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado conforme definição deste Plano Diretor e de 
legislação específica, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota 
pelo prazo de cinco anos consecutivos. 

 
§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na Lei 

específica a que se refere o caput deste artigo e não excederá a duas vezes o valor referente 
ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima de quinze por cento. 

 
§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 

cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a 
referida obrigação, garantida a prerrogativa prevista no artigo 8º da Lei Nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 Estatuto da Cidade. 
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§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação 
progressiva de que trata este artigo. 

 
Art. 382. De acordo com o § 1º do artigo 156 da Constituição Federal, sem 

prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, § 4º, II, o imposto sobre 
a propriedade predial e territorial urbana poderá: 

 
I. ser progressivo em razão do valor do imóvel;  
 
II. ter alíquotas diferentes de acordo com a localização do imóvel. 
 
Art. 383. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU 

progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos 
consecutivos será aplicado quando houver descumprimento das condições e prazos para o 
parcelamento, a edificação ou a utilização de forma compulsória do solo urbano não 
edificado, subutilizado ou não utilizado, bem como das condições e prazos estabelecidos 
para empreendimentos de grande porte, cuja conclusão poderá ocorrer em etapas, 
assegurando-se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo, 
conforme previsto no artigo 5º, § 5º, Lei nº 10.257/01- Estatuto das Cidades. 

 
§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será da maior alíquota 

fixada em lei específica e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, 
respeitada a alíquota máxima de 15% (quinze por cento). 

 
§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou utilizar não esteja atendida em 

cinco anos, o Município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a 
referida obrigação, garantida a prerrogativa de desapropriação do imóvel, prevista no 
artigo 8º da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 Estatuto da Cidade. 

 
§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de anistia relativas à tributação 

progressiva de que trata este artigo.  
 
Art. 384. O imposto progressivo não incidirá sobre terrenos de até 250,00 

m² cujos proprietários não possuam outro imóvel. 
 

Seção  V 
Do direito de Preempção 

 
Art. 385. O direito de preempção confere ao Poder Público Municipal 

preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. 
 
§ 1º O Plano Diretor Municipal de Aracruz delimita as Zonas Especiais de 

Interesse Social, ZEIS 01 a 04, no Anexo 05, Mapa do Zoneamento Urbanístico, e nestas 
áreas poderá incidir o direito de preempção, conforme Lei específica identificando os 
terrenos e estabelecendo pelo menos uma das finalidades previstas no artigo 295 desta Lei.  
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§ 2º O direito de preempção fica assegurado durante o prazo de vigência de 
05 (cinco) anos, renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência, 
independentemente do número de alienações referentes ao mesmo imóvel. 

 
Art. 386. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público 

necessitar de áreas para: 
 
I. regularização fundiária; 
 
II. execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
 
III. constituição de reserva fundiária; 
 
IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
 
V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
 
VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
 
VII. criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; 
 
VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 
 
§ 1º Os imóveis colocados à venda nas áreas de incidência do direito de 

preempção deverão ser necessariamente oferecidos ao Município, que terá preferência para 
aquisição pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 
§ 2º O Executivo deverá notificar o proprietário do imóvel localizado em 

área delimitada para o exercício do direito de preempção, dentro do prazo de 360 
(trezentos e sessenta) dias a partir da vigência desta Lei que a delimitou. 

 
Art. 387. O proprietário deverá notificar sua intenção de alienar o imóvel, 

para que o Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, manifeste por escrito seu 
interesse em comprá-lo. 

 
§ 1º À notificação mencionada no caput será anexada proposta de compra 

assinada por terceiro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão preço, 
condições de pagamento e prazo de validade. 

 
§ 2º O Município fará publicar, em órgão oficial e em pelo menos um jornal 

local ou regional de grande circulação, edital de aviso da notificação recebida nos termos 
do caput e da intenção de aquisição do imóvel nas condições da proposta apresentada. 

 
§ 3º Transcorrido o prazo mencionado no caput sem manifestação, fica o 

proprietário autorizado a realizar a alienação para terceiros, nas condições da proposta 
apresentada. 
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§ 4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a 
apresentar ao Município, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do instrumento público de 
alienação do imóvel. 

 
§ 5º A alienação processada em condições diversas da proposta apresentada 

é nula de pleno direito. 
 
§ 6º Ocorrida a hipótese prevista no § 5º o Município poderá adquirir o 

imóvel pelo valor da base de cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta 
apresentada, se este for inferior àquele. 

 
Seção VI 

Contribuição de Melhoria 
 
Art. 388. O Município, com fulcro no artigo 145, III, da Constituição 

Federal, poderá, mediante Lei própria, instituir para os contribuintes municipais 
proprietários de imóveis, contribuição de melhoria, que terá como fato gerador a realização 
de obras públicas, das quais resultem benefícios aos imóveis. 

 
§ 1º O contribuinte da contribuição de melhoria é o proprietário, o titular do 

domínio útil ou o possuidor do imóvel beneficiado por obra pública.  
 
§ 2º A responsabilidade pelo pagamento do tributo transmite-se aos 

adquirentes do imóvel ou aos sucessores a qualquer título. 
 
§ 3º Responderá pelo pagamento o proprietário do terreno, o incorporador 

ou o organizador do loteamento não edificado ou em fase de venda, ainda que parcialmente 
edificado, que vier a ser beneficiado em razão da execução da obra pública. 

 
Seção VII 

Da concessão do Direito real de uso 
 

Art. 389. Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco 
anos ininterruptamente, e sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de 
imóvel público situado em área urbana das Zonas Especiais de Interesse Social 01 e 02, 
definidas no Anexo 05, Mapa de Zoneamento Urbanístico, utilizando-o para sua moradia 
ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em 
relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a 
qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 

 
§ 1º A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de 

forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. 
 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 

concessionário mais de uma vez. 
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§ 3º Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno 
direito, na posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura 
da sucessão. 

 
Art. 390. O requerimento administrativo para outorga de direitos será 

dirigido à autoridade competente para sua decisão e desde logo instruído com a prova 
documental que o interessado dispõe, devendo indicar: 

 
I - o nome, a qualificação e o endereço do requerente; 
 
II - os fundamentos de fato e de direito do pedido; 
 
III - a providência pretendida; 
 
IV - as provas em poder da Administração que o requerente pretende ver 

juntadas aos autos. 
 
§ 1º O requerente deverá também: 
 
I - mencionar sua qualificação pessoal e juntar uma cópia simples de um 

documento de identidade; 
 
II - declarar, expressamente, sob as penas da lei: 
 
a. que não é proprietário urbano nem rural; 
 
b. que até 30 de junho de 2001, possuiu como sua, por 5 (cinco) ou 

mais anos, ininterruptos e sem oposição, área urbana contínua, não excedente de 250 
(duzentos e cinquenta) metros quadrados; 

 
c. que nela tem sua morada. 
 
III - individualizar o imóvel, mencionando: 
 
a. localização (distrito e localidade) e denominação, se houver; 
 
b. área aproximada, em metros quadrados; 
 
c. dimensões aproximadas; 
 
d. vias de acesso. 
 
§ 2º Os casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, 

desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica 
nessa área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada 
coletivamente. 
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Seção VIII 
Da concessão do uso especial para fins de moradia  
 
Art. 391. Tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em 

relação ao bem objeto da posse, aquele que, até 22 de dezembro de 2016, possuiu como 
seu, por cinco anos ininterruptamente, e sem oposição, até duzentos e cinquenta metros 
quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de 
sua família, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro 
imóvel urbano ou rural, conforme medida Lei Federal Nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 

 
Parágrafo único. A concessão de uso especial para fins de moradia será 

conferida, na forma desta Lei, nas Zonas Especiais de Interesse Social 01 e 02, definidas 
no Anexo 05, Mapa de Zoneamento Urbanístico. 

 
Art. 392. É facultado ao poder público dar autorização de uso àquele que, 

até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem 
oposição, até duzentos e cinqüenta metros quadrados de imóvel público situado em área 
urbana, utilizando-o para fins comerciais. 

 
§ 1º A autorização de uso de que trata este artigo será conferida de forma 

gratuita. 
 
§ 2º O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, 

acrescentar sua posse a de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 
 
§ 3º Aplica-se a autorização de uso prevista no caput deste artigo, no que 

couber, o disposto nos artigos 4º e 5º da Medida Provisória Nº 2.220, de 4 de setembro de 
2001. 

 
Seção IX 

Da usucapião Especial de imóvel urbano 
 

Subseção I 
Da Usucapião Urbano 

 
Art. 393. A usucapião, em terras particulares, leva à aquisição do domínio 

pleno, ou seja, a propriedade com suas características intrínsecas de uso, gozo e 
disponibilidade, desde que respeitada sua função social.  

 
Art. 394. A usucapião, de acordo com o artigo 183, da Constituição Federal 

e artigo 9º, da Lei Nº 10. 257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, é assegurada 
para aquele que possuir, como sua, área ou edificação urbana de até 250m² (duzentos e 
cinqüenta metros quadrados), por 5 (cinco anos), ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, que não seja proprietário de outro imóvel 
urbano ou rural. 
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§ 1º O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 

 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 

possuidor mais de uma vez.  
 
§ 3º Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno 

direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da 
sucessão. 

 
 

Subseção II 
Da Usucapião Urbano Coletivo 

 
Art. 395. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 

cinco anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e 
cinquenta metros quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos 
coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano 
ou rural.         

 
§ 1º O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, 

acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. 
 
§ 2º A usucapião especial coletiva de imóvel urbano declarada pelo juiz, 

mediante sentença, servirá de título para registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
 
§ 3º O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de 

extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. 

 
§ 4º As deliberações relativas à administração do condomínio especial serão 

tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, 
discordantes ou ausentes. 

 
Art. 396. O tipo de posse existente nessas áreas urbanas, ocupadas por 

populações de baixa renda, caracterizados como loteamentos urbanos irregulares ou 
clandestinos, onde a comunidade tem a posse comum ou coletiva, configura a composse 
prevista no artigo 1199 do Código Civil, no qual cada possuidor tem a posse sobre partes 
ideais da coisa, exercendo-a de modo que não se exclua igual direito por parte de cada um 
dos com possuidores. 

 
Art. 397. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião 

especial urbana: 
 
 
I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou 

superveniente; 
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II – os possuidores, em estado de composse; 
 
III – como substituto processual, a associação de moradores da 

comunidade, regularmente constituída, com personalidade jurídica, desde que 
explicitamente autorizada pelos representados. 

 
 
§ 1º Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção do 

Ministério Público. 
 
§ 2º O autor terá os benefícios da justiça e da assistência judiciária gratuita, 

inclusive perante o cartório de registro de imóveis. 
 
 

Seção X 
Do direito de Superfície 

  
Art. 398. Aos ocupantes de área de propriedade do Município, inscritas nas 

Zonas Especiais de Interesse Social 01 e 02, conforme Mapa do Zoneamento Urbanístico, 
Anexo 05, descritas conforme esta Lei, será concedido o direito de superfície, previsto nos 
artigos 21 a 24 da Lei Nº 10. 257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, que 
regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da 
política urbana e dá outras providências, observando-se o preenchimento, pelos mesmos, 
das seguintes condições: 

  
I - possuir como sua a área, a pelo menos cinco anos; 
  
II -declaração de não ser proprietário de qualquer imóvel urbano ou rural; 
  
III -não possuir dívidas pendentes perante o poder público municipal. 
  
§ 1º Poderá ser somada a posse dos posseiros antecessores, para fins do 

previsto no inciso I deste artigo. 
  
§ 2º À concessão de que trata o caput deste artigo dispensa licitação por 

tratar-se de matéria de relevante interesse social e de situação fática consolidada. 
  
§ 3º Ao programa de regularização fundiária aplica-se o disposto 

estabelecido pela presente Lei, através da concessão do direito de superfície. 
  
Art. 399. O direito de superfície de que trata o artigo anterior será 

individualizado, preservando formas coletivas de titulação e organização do espaço 
territorial.  

  
§1º A concessão do direito de superfície será acompanhada pelas entidades 

representativas dos ocupantes. 
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§ 2º Não será permitida mais de uma concessão ao mesmo titular. 
 
Art. 400. A concessão do direito de superfície de que trata esta Lei será 

feita mediante contrato particular de concessão ou escritura pública, que serão registrados 
no Cartório de Registro de Imóveis. 

  
§ 1º O direito de superfície abrange o direito de utilizar o solo, o subsolo ou 

o espaço aéreo relativo ao terreno, para os fins determinados no ato de concessão, atendida 
a legislação urbanística municipal e a Lei Federal Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. 

  
§ 2º A concessão do direito de superfície será gratuita. 
  
§ 3º O superficiário deverá registrar a concessão no Cartório de Registro de 

Imóveis e arcará com as custas de tabelião e registro. 
 
§ 4º O beneficiário do direito de superfície responderá integralmente pelos 

encargos e tributos que incidirem sobre a área objeto da concessão do direito de superfície, 
a partir desta. 

  
§ 5º O direito de superfície poderá ser transferido a terceiros pelo 

superficiário, por escritura pública. 
  
§ 6º O superficiário poderá vender as acessões e benfeitorias introduzidas no 

imóvel, juntamente com a transferência do direito de superfície. 
  
§ 7º Sobre a transferência de que trata o § 5º e 6º deste artigo incidirão os 

tributos cabíveis. 
  
§ 8º O superficiário poderá dar em garantia o direito de superfície e o 

imóvel, para financiar acessões e benfeitorias a serem introduzidas no imóvel. 
  
§ 9º Por morte do superficiário, os seus direitos transmitem-se a seus 

herdeiros. 
 
§ 10. O contrato particular de concessão será formulado na forma do artigo 

61 e seus parágrafos, da lei federal Nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterado pela Lei 
Federal Nº 5.049 de 29 de junho de 1966. 

  
§ 11. O contrato particular de concessão possuirá obrigatoriamente cláusulas 

e itens onde conste: 
  
a. qualificação dos superficiários; 
 
b.descrição e confrontações do imóvel; 
 
c.direitos, obrigações e gravames previstos nesta Lei; 
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d.obrigatoriedade de averbação no Registro de Imóveis em 15 (quinze dias) 

a contar da assinatura, nos termos da lei federal Nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, 
alterado pela lei federal Nº 5.049 de 29 de junho de 1966; 

 
e.multa pelo descumprimento das obrigações, a ser estipulada por decreto 

do Poder Executivo; 
 
f.referência à lei federal Nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, alterado pela lei 

federal Nº 5.049 de 29 de junho de 1966; 
 
g.declaração de que o beneficiário conhece os termos desta Lei e que 

cumpre os requisitos desta Lei;  
 
h.foro da comarca de Aracruz; 
 
i.local e data; 
 
j.assinatura das partes e duas testemunhas. 
 
Art. 401. Em caso de alienação do terreno, ou do direito de superfície, o 

superficiário e o Município, respectivamente, terão direito de preferência, em igualdade de 
condições à oferta de terceiros. 

 
Art. 402. Extingue-se o direito de superfície: 
  
I - pelo advento do termo; 
  
II - pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo 

superficiário. 
 
§ 1º Antes do termo final do contrato, extinguir-se-á o direito de superfície 

se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para a qual for concedida. 
  
§ 2º A extinção do direito de superfície será averbada no Cartório de 

Registro de Imóveis. 
 
Art. 403. Na vigência de casamento ou de união estável a que se refere o § 

3º do art. 226 da Constituição Federal, o Direito de Superfície, de que trata esta Lei, será 
concedido ao homem e à mulher simultaneamente e, havendo separação de fato após esta 
concessão, terá preferência para continuar a beneficiar-se dela o membro do casal que 
conservar a efetiva guarda dos filhos menores. 

 
Art. 404. Os dispositivos desta Lei aplicam-se a áreas pertencentes à classe 

de bens dominiais de propriedade plena ou de direitos reais do Município. 
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Art. 405. No processo de regularização fundiária, decreto do prefeito 
municipal determinará para as áreas, os usos permitidos e os índices de aproveitamento 
urbanísticos a vigorar na ZEIS 01 e 02. 

 
Parágrafo único. Buscar-se-á respeitar, quando de interesse da 

comunidade, as atividades econômicas locais vinculadas à moradia, como pequenas 
atividades comerciais, igrejas, clubes, comunidades, escolas, indústria doméstica, 
artesanato, oficinas de serviço e outras atividades comerciais. 

 
Art. 406. A concessão do direito de superfície de que trata esta Lei poderá 

ser solicitada por encaminhamento individual ou coletivo. 
 
§ 1º No requerimento deverá constar a finalidade para a qual o beneficiário 

pretende usar o imóvel, observando as áreas e os usos permitidos, estabelecidos na forma 
desta Lei. 

 
§ 2º Na solicitação deverá constar expressamente a aceitação do beneficiário 

aos termos e condições previstas nesta Lei. 
 
§ 3º Caso o direito de superfície seja solicitado para finalidade que não seja 

a moradia própria, o beneficiário deverá recolher o ITBI devido. 
 
§ 4º Preenchidos os requisitos da presente Lei, pelo requerente, será 

concedido o direito de superfície por decreto do poder executivo, donde constará as 
obrigações do beneficiário. 

 
§ 5º Após a expedição do decreto de que trata o parágrafo anterior será 

lavrada escritura pública ou contrato particular de concessão. 
 
Art. 407. Os ocupantes das áreas de propriedade do Município descritas 

como Zonas Especiais de Interesse Social, demarcadas no Mapa do Zoneamento 
Urbanístico, Anexo 05 desta Lei terão o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias), a partir da 
entrada em vigor desta Lei, para requerer o direito de superfície. 

 
 

CAPÍTULO XI 
DA OUTORGA DO DIREITO DE CONSTRUIR E DE ALTERAÇÃO DE USO 

 
Art. 408. A Prefeitura poderá outorgar onerosamente o exercício do direito 

de construir e de alteração de uso, mediante contrapartida financeira a ser prestada pelo 
beneficiário e, conforme disposições dos artigos 28, 29, 30 e 31 da Lei Federal Nº 10.257, 
de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, e de acordo com os critérios e procedimentos 
definidos nesta Lei e que irá compor o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - 
FUNDE.  

 
Art. 409. As áreas passíveis de outorga onerosa, nos termos do artigo 

anterior, são aquelas onde o direito de construir poderá ser exercido acima do permitido 
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pela aplicação do coeficiente de aproveitamento (CA) básico 1, adotado para todas as 
Zonas de Uso, até o limite máximo estabelecido para cada Zona de Uso, constante no 
anexo 06 (seis), mediante contrapartida financeira, e devem ser analisados e aprovados 
pelo CPDM, através de resolução, homologada por ato do Executivo Municipal. 

 
Art. 410. Lei municipal específica estabelecerá as condições a serem 

observadas para a Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso, 
determinando: 

 
I. a fórmula de cálculo para a cobrança; 
 
II. os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; 
III. a contrapartida do beneficiário; 
 
IV. competência para a concessão; 
 
V. o processo administrativo para sua aplicação. 
  
§ 1º A outorga onerosa poderá ser aplicada na regularização de edificações. 
 
§ 2º O impacto na infraestrutura e no meio ambiente da concessão de 

outorga onerosa de potencial construtivo adicional e da transferência do direito de construir 
deverá ser monitorado permanentemente pelo CPDM e pelo Executivo, que deverá 
periodicamente tornar públicos relatórios deste monitoramento, destacando as áreas críticas 
próximas da saturação.  

 
§ 3º O potencial construtivo adicional será determinado também nas leis de 

operações urbanas, projetos urbanísticos e nos planos regionais, de acordo com critérios 
definidos no parágrafo 1º deste artigo, aprovados em resolução pelo CPDM e homologado 
por ato do Executivo Municipal.  

 
Art. 411. Os procedimentos para aplicação da outorga onerosa, a fórmula 

para cálculo da cobrança da outorga, bem como a taxa relativa a serviços administrativos, 
deverão ser fixados por ato do Executivo após consultado o CPDM, fixando o prazo 
máximo de sua utilização a publicação de edital com essa finalidade. 

 
Parágrafo único. Estão isentas da outorga onerosa do direito de construir 

(solo criado) os hospitais, as escolas e empreendimentos habitacionais de interesse social 
destinados à população de baixa renda.  

 
 

CAPÍTULO XII 
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR 
 
Art. 412. O proprietário de imóvel urbano, privado ou público, poderá 

exercer em outro local o direito de construir, ou aliená-lo, mediante escritura pública, 
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autorizado pelo Executivo, quando o respectivo imóvel for considerado necessário para 
fins de: 

I - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
 
II - preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, 

ambiental, paisagístico, social ou cultural; 
 
III - servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda e implantação de habitação de interesse social. 
 
§ 1º A mesma faculdade prevista neste artigo poderá ser concedida ao 

proprietário que doar ao poder público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos 
incisos I a III do caput deste artigo. 

 
§ 2º A aplicação do instrumento previsto no caput deste artigo fica 

condicionada ao abastecimento d’água e esgotamento sanitário no imóvel de recepção do 
direito de construir, e à apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV nos casos 
em que o acréscimo de potencial transferido somado à área permitida enquadrar a 
edificação na exigência da sua elaboração.  

 
§ 3º A transferência do direito de construir será estabelecida por resolução 

do CPDM homologada por ato do Executivo Municipal, caso a caso, especificando-se: 
 
I - definição do imóvel doador do direito de construir, do respectivo 

potencial de construção a ser transferido e da finalidade a ser dada ao mesmo imóvel; 
 
II - definição do imóvel receptor, do potencial adicional de construção que o 

mesmo poderá receber e de todos os índices urbanísticos; 
 
III - as recomendações do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV. 
 
§ 4º É vedada a aplicação da transferência do direito de construir de áreas de 

risco e de preservação permanente consideradas não edificantes nos termos da legislação 
pertinente. 

 
§ 5º Não será permitida a transferência de área construída acima da 

capacidade da infraestrutura local ou que gere impactos no sistema viário, degradação 
ambiental e da qualidade de vida da população local. 

 
Art. 413. A aplicação do instrumento definido no caput do artigo anterior 

seguirá às determinações em regulamentação estabelecida em lei específica.  
 

CAPÍTULO XIII 
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

 
Art. 414. A operação urbana consorciada será utilizada em 

empreendimentos conjuntos da iniciativa privada e dos poderes públicos, sob a 
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coordenação do poder municipal, a serem realizados em áreas predeterminadas, que visem 
à integração e à divisão de competência e recursos para a execução de projetos comuns. 

 
Art. 415. Operações urbanas consorciadas são o conjunto de medidas 

coordenadas pelo Município com a participação dos proprietários, moradores, usuários 
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações 
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental, notadamente 
ampliando os espaços públicos, organizando o transporte coletivo, implantando programas 
habitacionais de interesse social e de melhorias de infraestrutura e do sistema viário, numa 
determinada área e perímetro. 

 
Parágrafo único. Cada operação urbana consorciada será criada por lei 

específica, de acordo com as disposições dos artigos 32 a 34 da lei federal Nº 10.257, de 10 
de julho de 2001 Estatuto da Cidade. 

 
Art. 416. As operações urbanas consorciadas têm como finalidades: 
 
I. implantação de equipamentos estratégicos para o desenvolvimento 

urbano; 
 
II. intervenções urbanísticas de porte e requalificação de áreas 

consideradas subutilizadas;  
 
III. implantação de Habitação de Interesse Social; 
 
IV. ampliação e melhoria da estrutura viária e de transporte coletivo; 
 
V. implantação de espaços e equipamentos públicos;  
 
VI. valorização do patrimônio ambiental, histórico, arquitetônico, 

cultural e paisagístico.  
 
Art. 417. Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, após 

consultado o CPDM: 
 
I. a modificação de índices e características de parcelamento, uso e 

ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o 
impacto ambiental delas decorrente e o impacto de vizinhança;  

 
II. a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas 

em desacordo com a legislação vigente.  
 
Art. 418. A operação urbana consorciada poderá ocorrer por iniciativa do 

poder público ou através de propostas dos interessados, avaliado o interesse público da 
operação pelo órgão de planejamento e ouvido o CPDM. 
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Art. 419. O instrumento das Operações Urbanas Consorciadas atuará nas 
Zonas de Intervenção Urbanística, Zona de Interesse Histórico e Zona de Projetos 
Especiais, definidas conforme anexo 05 (cinco). 

 
Art. 420. Lei de iniciativa do Poder Executivo regulamentará cada operação 

urbana consorciada, dispondo, dentre outros aspectos, sobre: 
 
I. definição das áreas onde será permitida a implantação de operações 

urbanas consorciadas; 
 
II. formas de participação dos interessados; 
 
III. destinação dos recursos da operação. 
 
Art. 421. Cada operação urbana consorciada deverá ser aprovada por lei 

específica, que conterá, no mínimo: 
 
I - delimitação do perímetro da área de abrangência; 
 
II - finalidade da operação; 
 
III - programa básico de ocupação da área e intervenções previstas; 
 
IV - estudo prévio de impacto ambiental e de vizinhança; 
 
V - programa de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada pela operação; 
 
VI - solução habitacional dentro de seu perímetro ou vizinhança próxima, 

no caso da necessidade de remover os moradores de favelas e cortiços; 
 
VII - garantia de preservação dos imóveis e espaços urbanos de especial 

valor histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico e ambiental, protegidos por 
tombamento ou lei;  

 
VIII - instrumentos urbanísticos previstos na operação; 
 
IX - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e 

investidores privados em função dos benefícios recebidos; 
 
X - estoque de potencial construtivo adicional; 
 
XI - forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado com 

representação da sociedade civil; 
 
XII - conta ou fundo específico que deverá receber os recursos de 

contrapartidas financeiras decorrentes dos benefícios urbanísticos concedidos.  
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Parágrafo único. Os recursos obtidos pelo Poder Público na forma do 

inciso IX do caput deste artigo irão para o FUNDE e serão aplicados, prioritariamente, no 
programa de regularização fundiária, definido na lei de criação da operação urbana 
consorciada. 

 
Art. 422. Em relação às áreas compreendidas no interior dos perímetros das 

operações urbanas consorciadas, a outorga onerosa se regerá, exclusivamente, pelas 
disposições de suas leis específicas.  

 
Art. 423. Os imóveis localizados no interior dos perímetros das operações 

urbanas consorciadas, não são passíveis de receber o potencial construtivo transferido de 
imóveis não inseridos no seu perímetro. 

 
Art. 424. O Poder Executivo Municipal poderá receber, por transferência, 

imóveis que, a requerimento dos seus proprietários, lhe sejam oferecidos como forma de 
viabilização financeira do melhor aproveitamento do imóvel. 

 
§ 1º A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do imóvel que receber 

por transferência nos termos deste artigo, direta ou indiretamente, mediante concessão 
urbanística ou outra forma de contratação.  

 
§ 2º O proprietário que transferir seu imóvel para a Prefeitura nos termos 

deste artigo receberá como pagamento unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou 
edificadas.  

 
§ 3º O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário 

será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras. 
 
§ 4º O valor real desta indenização deverá:  
I - refletir o valor da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial 

Urbano, descontado o montante incorporado em função das obras realizadas, direta ou 
indiretamente, pelo Poder Público, na área onde o mesmo se localiza; 

 
II - excluir do seu cálculo expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 

compensatórios.  
 
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se tanto aos imóveis sujeitos à obrigação 

legal de parcelar, edificar ou utilizar nos termos desta Lei, quanto àqueles por ela não 
abrangidos, mas necessários à realização de intervenções urbanísticas previstas nesta Lei. 

 
CAPÍTULO XIV 

DOS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS 
(TRIBUTÁRIOS) 

 
Art. 425. O Município poderá conceder incentivos fiscais na forma de 

isenção ou redução de tributos municipais, com vistas à proteção do ambiente natural, das 
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edificações de interesse de preservação e dos programas de valorização do ambiente 
urbano. 

 
§ 1º Os imóveis ocupados total ou parcialmente, por florestas e demais 

formas de vegetação declaradas como de preservação permanente, e os monumentos 
naturais, terão redução ou isenção do imposto territorial, a critério dos órgãos técnicos 
municipais competentes, sem prejuízo das garantias asseguradas na legislação tributária 
municipal. 

 
§ 2º Os imóveis identificados nesta Lei, como de interesse de preservação, 

gozarão, nos termos da legislação tributária municipal, de isenção dos respectivos impostos 
prediais, desde que as edificações sejam mantidas em bom estado de conservação com 
preservação das características originais comprovadas através de vistorias realizadas pelos 
órgãos municipais competentes. 

 
Art. 426. Além dos incentivos fiscais, o Poder Público Municipal poderá 

remunerar anualmente os proprietários dos imóveis rurais, desde que tenham até no 
máximo quarenta hectares de área, com vegetação excedente em até 10% (dez por cento) 
da propriedade além da reserva legal, devidamente averbada em cartório e, se 
comprometam a preservar a área excedente. 

 
§ 1º Para fazer jus à remuneração de que trata o caput deste artigo o 

proprietário deverá requerer o benefício apresentando cópia da escritura da propriedade, 
com averbação da reserva legal, comprovar a existência dos excedentes florestais e, anuir 
com a declaração dos excedentes florestais como de preservação permanente. 

 
§ 2º Após vistoria técnica que comprovar a existência dos excedentes, o 

órgão ambiental municipal encaminhará minuta de decreto ao Chefe do Executivo para sua 
declaração como de preservação permanente e fixação do valor a que fará jus o requerente. 

 
 

CAPÍTULO XV 
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

 
Art. 427. Fica instituído o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - 

FUNDE, vinculado à Secretaria Municipal responsável pela gestão do Plano Diretor 
Municipal, constituído com o produto das seguintes receitas: 

 
I - valores em dinheiro correspondentes à outorga onerosa da autorização de 

construir acima do coeficiente de aproveitamento básico e de alteração de uso; 
 
II - renda proveniente da aplicação de seus próprios recursos; 
 
III - dotações orçamentárias específicas do Município; 
 
IV - contribuições, doações e transferências dos setores público e privado; 
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V - produto de operações de crédito celebradas com organizações nacionais 
e internacionais; 

 
VI - das subvenções, contribuições, transferências e participação do 

Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com o desenvolvimento 
urbano; 

 
VII - empréstimos de operações de financiamento internos ou externos; 
 
VIII - contribuições ou doações de entidades internacionais; 
 
IX - acordos, contratos, consórcios e convênios; 
 
X - rendimentos obtidos com a aplicação do seu próprio capital; 
 
XI - contribuição de melhoria decorrente de obras públicas realizadas com 

base no Planejamento Estratégico do Município, excetuada aquela proveniente do 
asfaltamento de vias públicas;  

 
XII - receitas provenientes de concessão urbanística; 
 
XIII - retornos e resultados de suas aplicações; 
 
XIV - multas, correção monetária e juros recebidos em decorrência de suas 

aplicações;  
 
XV - transferência do direito de construir;  
 
XVI - outras receitas eventuais.  
 
§ 1º Os recursos do fundo destinam-se a dar suporte financeiro a 

implementação dos objetivos, programas e projetos decorrentes desta Lei, devendo sua 
destinação estar especificada na proposta orçamentária. 

 
§ 2º Os recursos do FUNDE serão, prioritariamente, aplicados na execução 

dos programas de urbanização, regularização fundiária, implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários, praças, áreas verdes e de obras de infraestrutura nas Zonas 
Especiais de Interesse Social. 

 
§ 3º Os recursos do FUNDE serão depositados em conta corrente especial 

mantida em instituição financeira designada pela Secretaria Municipal de Finanças, 
especialmente aberta para esta finalidade. 

 
Art. 428. A Secretaria Municipal responsável pela gestão do Plano Diretor 

Municipal deverá prestar conta das atividades relacionadas à aplicação dos recursos do 
FUNDE aos órgãos competentes e também à sociedade civil por intermédio do Conselho 
do Plano Diretor Municipal CPDM, da imprensa, e mídias digitais. 
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TÍTULO II 
DOS INSTITUTOS JURÍDICOS E POLÍTICIOS 

 
CAPÍTULO I 

DA DESAPROPRIAÇÃO 
 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 429. O Município, na proteção ao patrimônio ambiental e cultural, 

regularização fundiária e na garantia da função social do solo urbano, utilizará: 
I - a desapropriação por utilidade pública, com base no decreto-lei 

federal Nº3.365, de 21 de junho de 1941 nomeadamente nos seguintes casos: 
 
a) salubridade pública; 
b) exploração ou conservação dos serviços públicos; 
c) execução de planos de urbanização e de regularização fundiária; 
d) preservação e conservação de monumentos históricos e artísticos, 

isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias 
para manter-lhes, a realçar-lhes os aspectos mais valiosos de paisagens e locais 
particularmente dotados pela natureza. 

 
II - a desapropriação por interesse social, com base na lei federal nº 

4.132, de 10 de setembro de 1962, nomeadamente nos seguintes casos: 
 
a) as áreas suscetíveis de valorização extraordinária, pela conclusão de obras 

e serviços públicos, atinentes à proteção ao patrimônio ambiental, no caso em que não 
sejam as ditas áreas socialmente aproveitadas; 

b) a proteção do solo e a preservação de cursos e mananciais de água e 
reservas florestais. 

 
Art. 430. A desapropriação por utilidade pública poderá, com base no artigo 

4º, do decreto-lei nº 3365, de 21 de junho de 1941, abranger áreas contínuas ao 
desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem 
extraordinariamente em consequência da realização do serviço.  

 
Art. 431. Para os efeitos desta Lei, consideram-se casos: 
 
I - de utilidade pública: 
 
a) o socorro público em caso de calamidade; 
b) a criação e melhoramento de centros de população, seu abastecimento 

regular de meios de subsistência; 
c) a assistência pública, as obras de higiene, casas de saúde, clínicas, 

estações de clima e fontes medicinais; 
d) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; 

a execução de planos de urbanização, o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para 
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sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética, a construção ou ampliação de 
distritos industriais;  

e) o funcionamento dos meios de transporte coletivo; 
f) a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros 

bens móveis de valor histórico ou artístico;  
g) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e 

cemitérios; 
h) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves; 
i) reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza científica, artística 

ou literária; 
j) os demais casos previstos por leis especiais. 
 
II - de interesse social: 
 
a) o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem 

correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo dos centros de 
população a que deve ou possa suprir por seu destino econômico; 

b) a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a tolerância 
expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua habitação, formando núcleos 
residenciais de mais de 10 (dez) famílias; 

c) a construção de casas populares; 
d) a utilização de áreas, locais ou bens que, por suas características, sejam 

apropriados ao desenvolvimento de atividades turísticas.  
 
§ 1º A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a alínea 

fd, do inciso I do caput deste artigo, inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação 
de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos lotes 
a empresas previamente qualificadas.  

 
§ 2º A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação de 

distritos industriais depende de aprovação, prévia e expressa, pelo poder público 
competente, do respectivo projeto de implantação.  

 
§ 3º Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular, 

destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão. 
 
Art. 432. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do chefe do 

Poder Executivo.  
Parágrafo único. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades 

administrativas autorizadas a penetrar nos prédios e terrenos da declaração, podendo 
recorrer, em caso de oposição, ao auxílio de força policial. 

 
Seção II 

Da Desapropriação para Fins de Proteção Ambiental  
 
Art. 433. O poder público municipal, obedecendo as diretrizes e objetivos 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e o Código Municipal de Meio 
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Ambiente, Lei Nº 2.436, de 26 de dezembro de 2001, mediante desapropriação, poderá 
criar unidades em seu território, visando a proteção integral ou, quando for o caso, o 
desenvolvimento e uso sustentado dos recursos naturais. 

 
Art. 434. Na desapropriação para proteção de patrimônio ambiental, o 

Município poderá proceder à aquisição dos bens imóveis, declarados de utilidade pública 
ou de interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal, bem como desapropriação com pagamento em 
títulos, conforme disposições do artigo 5º a 8º da Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 Estatuto da Cidade se as áreas estiverem gravadas como Zonas Especiais de Interesse 
Social para fins de preservação ambiental. 

 
Seção III 

Da Desapropriação com Pagamento em Títulos  
 
Art. 435. Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que 

o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o 
Município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da 
dívida pública. 

 
§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal 

e serão resgatados no prazo de até dez anos, em prestações anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6%( seis por cento) ao ano. 

 
§ 2º O valor real da indenização: 
 
I - refletirá o valor da base de cálculo do IPTU, descontado o montante 

incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde o mesmo se 
localiza após a notificação do proprietário pelo poder executivo municipal para o 
cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no Cartório de Registro de 
Imóveis, como trata o § 2º, do art. 5º, da Lei Nº10.257, de 10 de julho de 2001 Estatuto da 
Cidade.  

 
II - não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros 

compensatórios. 
 
§ 3º Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para 

pagamento de tributos. 
 
§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no 

prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 
 
§ 5º O aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo 

poder público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se, nesses 
casos, o devido procedimento licitatório. 
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§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel nos termos do § 5º as 
mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º da Lei nº 
10.257, de 10 de julho de 2001.  

 
 

CAPÍTULO II 
DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 

 
Art. 436. Por ato do Poder Executivo, através de decreto de declaração de 

utilidade pública, com base no decreto-lei federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e na 
Lei Orgânica do Município, ou por via judicial, poderá ser instituída em parte de imóvel 
particular ou em sua totalidade, servidão administrativa, com a finalidade de utilização do 
imóvel para a realização de obras ou serviços de interesse público por órgãos da 
administração direta ou indireta, bem como por concessionárias de serviços públicos.  

 
Parágrafo único. Da servidão administrativa caberá indenização ao 

proprietário do imóvel, pela utilização da parte do imóvel utilizada para a construção da 
obra ou prestação do serviço de interesse público.  

 
Art. 437. O decreto que declarar a servidão administrativa deverá indicar: 
 
I - a localização e descrição do imóvel; 
 
II - o nome do proprietário; 
 
III - a finalidade da servidão, quanto à obra ou o serviço público a ser 

prestado; 
 
IV - o órgão público ou a concessionária prestadora do serviço; 
 
V - o valor da obra e a fonte dos recursos para sua realização, bem como 

para a indenização da servidão. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Art. 438. Com fulcro no artigo 30, VIII, da Constituição Federal, visando ao 

cumprimento dos objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento municipal, poderá o 
Município, no interesse coletivo, impor aos proprietários de imóveis urbanos, limitações 
administrativas ao direito de propriedade e ao direito de construir, quando o exercício 
desse direito colidir com as normas urbanísticas de ordenação do território municipal.  

 
Art. 439. Dentre as limitações de que trata o artigo anterior incluem-se 

proibições de construções sobre dutos, canais, valões e vias similares de esgotamento ou 
passagens de cursos d’água e demais áreas não edificantes, conforme estabelecido no 
PDM, Anexo 05, Mapa de Zoneamento urbanístico.  
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Parágrafo único. Para fins de fiscalização das limitações administrativas de 

que trata esta Seção, caberá aos agentes da Secretaria Municipal de Obras e de Meio 
Ambiente o exercício do poder de polícia, mediante a aplicação da penalidade 
correspondente à infração cometida, inclusive com a determinação para demolição de obra. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DO TOMBAMENTO 

 
Art. 440. Constitui o patrimônio ambiental, histórico e cultural do 

Município de Aracruz, o conjunto de bens imóveis existentes em seu território e que, por 
sua vinculação a fatos pretéritos memoráveis e a fatos atuais significativos, ou por seu 
valor sócio-cultural, ambiental, arqueológico, histórico-científico, artístico, estético, 
paisagístico ou turístico, seja de interesse público proteger, preservar e conservar. 

 
§ 1º Os bens referidos neste artigo, passarão a integrar o patrimônio 

histórico e sócio-cultural mediante sua inscrição, isolada ou agrupada, no livro do tombo. 
 
§ 2º Equiparam-se aos bens referidos neste artigo e são também sujeitos o 

tombamento, os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe 
conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotadas pela natureza ou 
agenciados pela indústria humana.  

 
Art. 441. O disposto nesta seção se aplica, no que couber, aos bens imóveis 

pertencentes às pessoas físicas bem como às pessoas jurídicas de direito privado ou de 
direito público interno.  

 
Art. 442. São diretrizes de proteção da memória e do patrimônio cultural: 
 
I - priorizar a preservação de conjuntos e ambiências em relação às 

edificações isoladas; 
 
II - proteger os elementos paisagísticos, permitindo sua visualização e a 

manutenção do seu entorno; 
 
III - promover a desobstrução visual da paisagem e dos conjuntos de 

elementos de interesse histórico e arquitetônico; 
 
IV - adotar medidas, visando à manutenção dos terrenos vagos lindeiros a 

mirantes, mediante incentivos fiscais ou desapropriação; 
 
V - estimular ações com a menor intervenção possível que visem à 

recuperação de edifícios e conjuntos, conservando as características que os particularizam; 
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VI - proteger o patrimônio cultural, por meio de pesquisas, inventários, 
registros, vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e 
preservação definidas em Lei; 

 
VII - compensar os proprietários de bens protegidos; 
 
VIII - coibir a destruição de bens protegidos; 
 
IX - disciplinar o uso da comunicação visual para melhoria da qualidade da 

paisagem urbana; 
 
X - criar o arquivo de imagem dos imóveis tombados; 
 
XI - definir o mapeamento cultural para áreas históricas e de interesse de 

preservação da paisagem urbana, adotando critérios específicos de parcelamento, ocupação 
e uso do solo, considerando a harmonização das novas edificações com as do conjunto da 
área entorno. 

 
Art. 443. Os investimentos na proteção da memória e do patrimônio cultural 

devem ser feitos preferencialmente nas áreas e nos imóveis incorporados ao patrimônio 
público municipal.  

 
Art. 444. A identificação das edificações, obras e dos monumentos naturais 

de interesse de preservação será feita pelo Conselho do Plano Diretor Municipal ou pelo 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, observando-se os seguintes critérios: 

 
I - historicidade - relação da edificação com a história social local; 
 
II - caracterização arquitetônica de determinado período histórico; 
 
III - situação em que se encontra a edificação - necessidade ou não de 

reparos; 
 
IV - representatividade - exemplares significativos dos diversos períodos de 

urbanização; 
 
V - raridade arquitetônica - apresentação de formas valorizadas, porém, com 

ocorrência rara; 
 
VI - valor cultural - qualidade que confere à edificação permanência na 

memória coletiva; 
 
VII - valor ecológico - relação existente entre os diversos elementos 

naturais bióticos e abióticos e sua significância; 
 
VIII - valor paisagístico - qualidade visual de elemento natural de 

características ímpares e de referência. 
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Art. 445. As edificações e obras de interesse de preservação, segundo seus 

valores histórico, arquitetônico e de conservação, estão sujeitas à proteção com vistas a 
manter sua integridade e do conjunto em que estejam inseridas, sendo que na hipótese de 
seu perecimento a reconstrução não deverá descaracterizar ou prejudicar as edificações 
objeto de preservação. 

 
Art. 446. Ficam desde logo declarados como edificações, obras e 

monumentos de preservação, pelo só efeito desta Lei os seguintes imóveis: 
 
I - Distrito de Santa Cruz, Núcleo Urbano: 
 
a) Casa de Câmara e Cadeia e seu entorno, localizada na Rua Presidente 

Vargas, 239, Centro; 
b) Igreja Católica, localizada na Praça Central, Centro; 
c) Casa do antigo Cais do Porto e laje de pedra do antigo Trapiche; 
d) Estrutura de madeira da Balsa antiga e seu entorno, no lado de Santa Cruz 

e da Aldeia dos Pescadores, lado de Coqueiral; 
e) Fonte do Caju, Rua Tenente Coronel Carvalho, s/n e seu entorno; 
f) Fonte do Chafariz, localizada à Rua do Chafariz, s/n e seu entorno; 
g) Cais do porto e entorno; 
h) Marco da Imigração Italiana, localizado no trevo de entrada de Santa 

Cruz, e todo o seu entorno; 
i) Árvore no Morro do Cruzeiro que servia de referência para os pescadores 

e seu entorno; 
 
II - No Distrito de Riacho: 
 
a) Ruínas da antiga casa colonial que abrigou D. Pedro; 
b) Estaleiro de barcos, localizado à Av. José Coutinho da Conceição; 
c) Casa antiga, localizada à Rua Herculano Leal, Nº 37, Centro. 
d) Igreja de São Benedito 
e) Casario no entorno da praça central da Vila do Riacho. 
 
III - No Distrito de Jacupemba: 
 
a) Igreja dos Negros, localizada na área rural; 
b) Atual Igreja Católica, localizada à Av. Cristina LecchiFavalessa, s/nº. 
 
IV - No Distrito de Guaraná: 
 
a) Casa de Adobe, localizada à Av. Gabriel Pandolfi, s/n, Centro; 
b) Capela de Monte Serrat, localizada no Morro do Pelado; 
c) Área do Teatro Sacro e seu entorno, localizada à Av. Gabriel Pandolfi, 

s/nº, Centro. 
d) Museu Borlini; 
e) Igreja Católica de Guaraná; 
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f) Agrupamento patrimonial – Casa Italiana, Museu Italiano e praça. 
 
V - Na Sede: 
 
a) Antiga Câmara de Vereadores, localizada à Av. Venâncio Flores, 1166, 

Centro; 
b) Fazenda das Palmas no entorno da antiga Senzala; 
c) Antiga Senzala da Fazenda das Palmas. 
d) Igreja São João Batista. 
 
VI – Goiabas/Santa Maria: 
 
a) Barragem – Antiga Usina Hidrelétrica; 
b) Casa Artur Furieri; 
c) Casa Teresa Recla; 
d) Igreja de São Geraldo. 
 
VII – Santa Rosa: 
a) Casa de José Tabachi e casa anexa. 

 
VIII – Córrego Alegre: 
 
a) Casa a família de Martha; 
b) Primeira Igreja de Córrego Alegre e área paisagística circunvizinha; 
 
IX – Assombro: 
 
a) Conjunto arquitetônico casa, escola e igreja; 
 
X – Aldeia Indígenas: 
 
a) Guarani: Pireaqueaçu, Três Palmeiras e Boa Esperança; 
b) Tupiniquim: Pau Brasil, Olho D’Agua, Areal, Irajá, Caieiras Velha e 

Combois. 
§ 1º Os proprietários, órgãos e entidades de direito público, a quem 

pertencer, ou sob cuja posse ou guarda estiver o bem imóvel declarado tombado conforme 
previsto no caput deste artigo, serão notificados pessoalmente pelo município. 

 
§ 2º O Cadastro Imobiliário do Município procederá a inscrição do imóvel 

como bem tombado nesta Lei, para efeito legal das restrições e incentivos fiscais. 
 
§ 3º Os proprietários, órgãos e entidades de direito público, a quem 

pertencer, ou sob cuja posse ou guarda estiver o bem imóvel declarado tombado no caput 
deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias poderá opor-se ao tombamento definitivo, através 
de impugnação, interposto por petição, conforme esta Lei. 
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§ 4º Aplica-se às edificações particulares tombadas a transferência do 
potencial construtivo, conforme disposto nesta Lei. 

 
 

Seção I 
O Processo de Tombamento 

 
Art. 447. A Secretaria de Turismo e Cultura, após aprovação da indicação 

pelo CPDM, fará a notificação de tombamento ao proprietário ou cuja a posse estiver o 
bem imóvel. 

 
Art. 448. Através de notificação por mandado, o proprietário, possuidor ou 

detentor do bem imóvel deverá ser cientificado dos atos e termos do processo: 
 
I - pessoalmente, quando domiciliado no Município; 
 
II - por carta registrada com aviso de recebimento, quando domiciliado fora 

do Município; 
 
III - por edital: 
 
a) quando desconhecido ou incerto; 
b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; 
c) quando a notificação for para conhecimento do público em geral ou 

sempre que a publicidade seja essencial à finalidade do mandado; 
d) quando a demora da notificação pessoal puder prejudicar seus efeitos; 
e) nos casos expressos em Lei. 
 
§ 1º Os órgãos e entidades de direito público, a quem pertencer, ou sob cuja 

posse ou guarda estiver o bem imóvel, serão notificados na pessoa de seu titular. 
 
§ 2º Quando pertencer ou estiver sob posse ou guarda da União ou do 

Estado do Espírito Santo, será cientificado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional ou o Conselho Estadual de Cultura, respectivamente, para efeito de tombamento. 

 
Art. 449. O mandado de notificação do tombamento deverá conter: 
 
I - os nomes do órgão do qual promana o ato, do proprietário, possuidor ou 

detentor do bem imóvel, a qualquer título, assim como os respectivos endereços; 
 
II - os fundamentos de fato e de direito que justificam e autorizam o 

tombamento; 
 
III - a descrição do bem imóvel, com a indicação de suas benfeitorias, 

características e confrontações, localização, logradouro, número e denominação, se houver, 
estado de conservação, o nome dos confrontantes e, se tratar de gleba ou lote de terreno 
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sem edificação, se está situado no lado par ou ímpar do logradouro, em que quadra e que 
distância métrica o separa da edificação ou da esquina mais próxima; 

 
IV - a advertência de que o bem imóvel está definitivamente tombado e 

integrado ao Patrimônio Histórico e Sócio-Cultural do Município, se o notificado anuir, 
tácita ou expressamente ao ato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de recebimento da 
notificação; 

 
V - a data e a assinatura da autoridade responsável.  
 
Art. 450. Proceder-se-á, também, ao tombamento de bens imóveis, sempre 

que o proprietário o requerer, a juízo do Conselho do Plano Diretor Municipal, se os 
mesmos se revestirem dos requisitos necessários para integrar o patrimônio histórico e 
cultural do Município.  

 
Parágrafo único. O pedido deverá ser instruído com os documentos 

indispensáveis, devendo constar a descrição do bem imóvel, a teor do inciso III, do artigo 
231 desta Lei, e a consignação do requerente de que assume o compromisso de conservar o 
bem, sujeitando-se às cominações legais, ou apontar os motivos que o impossibilitem para 
tal.  

 
Art. 451. No prazo do inciso IV do artigo 231 desta Lei, o proprietário, 

possuidor ou detentor do bem imóvel poderá opor-se ao tombamento definitivo, através de 
impugnação, interposto por petição que será autuada em apenso ao processo principal. 

 
Art. 452. A impugnação deverá conter: 
I - a qualificação e a titularidade do impugnante em relação ao bem imóvel; 
 
II - a descrição e caracterização do bem imóvel, a teor do inciso III, do 

artigo 231 desta Lei; 
 
III - os fundamentos de fato e de direito, pelos quais se opõe ao 

tombamento, e que necessariamente deverão versar sobre: 
 
a) a inexistência ou nulidade de notificação; 
b) a exclusão do bem imóvel dentre os referidos no artigo 238, desta Lei; 
c) perecimento do bem imóvel; 
d) ocorrência de erro substancial contido na descrição e caracterização do 

bem imóvel. 
 
IV - as provas que demonstram a veracidade dos fatos alegados. 
 
Art. 453. Será liminarmente rejeitada a impugnação quando: 
 
I - intempestiva; 
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II - não se fundar em qualquer dos fatos mencionados no inciso III do artigo 
anterior; 

 
III - houver manifesta ilegitimidade do impugnante ou carência de interesse 

processual. 
 
Art. 454. Recebida a impugnação, será determinada: 
 
I - a expedição ou a renovação do mandato de notificação do tombamento, 

na hipótese da alínea “a” do inciso III do artigo anterior; 
 
II - a remessa dos autos, nas demais hipóteses, deverá seguir ao Conselho 

do Plano Diretor Municipal, para emitir pronunciamento fundamentado sobre a matéria de 
fato e de direito argüida na impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, podendo ficar, 
ratificar ou suprir o que for necessário para a efetivação do tombamento e a regularidade 
do processo. 

 
Art. 455. Findo o prazo do inciso II, do artigo anterior, os autos serão 

levados à conclusão do Prefeito Municipal, não sendo admissível qualquer recurso de sua 
decisão. 

 
Parágrafo único. O prazo para a decisão final será de 15 (quinze) dias e 

interromper-se-á sempre que os autos estiverem baixados em diligências. 
  
Art. 456. Decorrido o prazo do inciso IV do artigo 231 desta Lei, sem que 

haja sido oferecida a impugnação ao tombamento, o Conselho do Plano Diretor Municipal 
através de resolução: 

 
I - declarará definitivamente tombado o bem imóvel; 
 
II - mandará que se proceda a sua inscrição no Livro do Tombo sob a 

responsabilidade do CPDM; 
 
III - promoverá a averbação do tombamento no Registro de Imóvel, à 

margem de transcrição do domínio, para que se produzam os efeitos legais, em relação ao 
bem imóvel tombado e aos imóveis que lhe forem vizinhos. 

 
 

 
Seção II 

Dos Efeitos de Tombamento 
 

Art. 457. Os bens tombados deverão ser conservados e em nenhuma 
hipótese poderão ser demolidos, destruídos ou mutilados. 

 
§ 1º As obras de restauração só poderão ser iniciadas mediante prévia 

comunicação e aprovação pelo Conselho do Plano Diretor Municipal. 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 164

 
 

145 
 

 
§ 2º A requerimento do proprietário, possuidor ou detentor, que comprovar 

insuficiência de recursos para realizar as obras de conservação ou restauração do bem, o 
Município poderá incumbir-se de sua execução, devendo as mesmas serem iniciadas dentro 
do prazo de 1 (um) ano.  

 
Art. 458. Os bens tombados ficam sujeitos à vigilância permanente dos 

órgãos municipais competentes, que poderão inspecioná-los, sempre que julgado 
necessário, não podendo os proprietários, possuidores, detentores ou responsáveis obstar 
por qualquer modo à inspeção, sob pena de multa. 

 
Parágrafo único. Verificada a urgência para a realização de obras para 

conservação ou restauração em qualquer bem tombado, poderão os órgãos públicos 
competentes tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, independente da comunicação 
do proprietário, possuidor ou detentor.  

 
Art. 459. Sem prévia consulta ao Conselho do Plano Diretor Municipal, não 

poderá ser executada qualquer obra nas vizinhanças do imóvel tombado, que lhe possa 
impedir ou reduzir a visibilidade ou que não se harmonize com o aspecto estético, 
arquitetônico ou paisagístico do bem tombado. 

 
§ 1º A vedação contida neste artigo estende-se à colocação de cartazes, 

painéis de propaganda, anúncios, tapumes ou qualquer outro objeto ou empachamento. 
 
§ 2º Para efeitos deste artigo, o Conselho do Plano Diretor Municipal deverá 

definir os imóveis da vizinhança que sejam afetados pelo tombamento, devendo notificar 
seus proprietários, quer do tombamento, quer das restrições a que se deverão sujeitar, e 
decorrido o prazo do inciso IV do artigo 231 desta Lei, sem impugnação, proceder-se-á a 
averbação referida no inciso III, do artigo 238 desta Lei.  

 
Art. 460. Para efeito de imposição das sanções previstas nos artigos 165 e 

166 do Código Penal, e sua extensão a todo aquele que destruir, inutilizar ou alterar os 
bens tombados, os órgãos públicos competentes comunicarão o fato ao Ministério Público, 
sem prejuízo da multa aplicável nos casos de reparação, pintura ou restauração, sem prévia 
autorização do Conselho do Plano Diretor Municipal.  

 
Art. 461. O Tombamento somente poderá ser cancelado através de Lei 

Municipal: 
 
I - a pedido do proprietário, possuidor ou detentor, e ouvido o Conselho do 

Plano Diretor Municipal, conforme disposto nesta Lei, e não tenha sido o imóvel, objeto de 
permuta ou alienação a terceiros da faculdade de construir; 

 
II - por solicitação do Conselho do Plano Diretor Municipal, desde que o 

imóvel não tenha sido objeto de permuta ou alienação a terceiros da faculdade de construir. 
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Seção III 

Disposições Especiais 
 

Art. 462. O Executivo Municipal promoverá a realização de convênios com 
a União e o Estado do Espírito Santo, bem como acordos e contratos com pessoas naturais 
e pessoas jurídicas de direito privado, visando a plena consecução dos objetivos desta 
seção.  

 
Art. 463. A Legislação Federal e Estadual será aplicada subsidiariamente 

pelo Município.  
 
Parágrafo único. O Município, sempre que conveniente à proteção do 

patrimônio ambiental, exercerá o direito de preferência na alienação de bens tombados, a 
que se refere o artigo 22, do decreto-lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937, ou o Direito de 
Preempção, conforme estabelecido neste PDM. 

 
 

 
CAPÍTULO V 

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

Seção I 
Do Sistema Municipal de Unidades de Conservação  
 
Art. 464. O Município, obedecendo as diretrizes e objetivos do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000 
e do Código Municipal de Meio Ambiente, lei Nº 2.436, de 26 de dezembro de 2001, 
poderá criar unidades em seu território, visando a proteção integral ou, quando for o caso, 
o desenvolvimento e uso sustentado dos recursos naturais e estabelecendo um Sistema 
Municipal de Unidades de Conservação - SMUC. 

 
§ 1º A criação de uma unidade de conservação deve 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.  

 
§ 2º No processo de consulta de que trata o parágrafo anterior, o poder 

público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a 
outras partes interessadas.  

 
§ 3º Na criação de estação ecológica ou reserva biológica não é obrigatória a 

consulta de que trata o § 1º deste artigo. 
 
§ 4º As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem 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 § 1º deste artigo. 
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§ 5º A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem 

modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por 
instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que 
obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 1º deste artigo.  

 
Art. 465. As unidades de conservação dividem-se em dois grupos, com 

características específicas: 
 
I - Unidades de Proteção Integral; 
 
II - Unidades de Uso Sustentável. 
 
§ 1º O objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 
dos casos previstos na legislação e regulamentos. 

 
§ 2º O objetivo básico das unidades de uso sustentável é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
 
§ 3º O grupo das unidades de proteção integral é composto pelas seguintes 

categorias de unidade de conservação: 
 
I - estação ecológica; 
 
II - reserva biológica; 
 
III - parque natural municipal; 
 
IV - monumento natural; 
 
V - refúgio de vida silvestre. 
 
§ 4º Constituem o grupo das unidades de uso sustentável as seguintes 

categorias de unidade de conservação: 
 
I - área de proteção ambiental; 
 
II - área de relevante interesse ecológico; 
 
III - floresta municipal; 
 
IV - reserva extrativista; 
 
V - reserva de fauna; 
 
VI - reserva de desenvolvimento sustentável;  
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VII - reserva particular do patrimônio natural. 
 
§ 5º Ficam desde logo identificadas as seguintes unidades de conservação 

integrantes do sistema municipal de unidades de conservação: 
 
I - Parque Natural Municipal do Aricanga Waldemar Devens; 
 
II - Parque Natural Municipal David Farina. 
 
III – Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal Piraque-Açú e 

Piraque-Mirim; 
 
IV – Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal Aroeiras do Riacho. 
 
§ 6º No ato de criação de novas unidades de conservação ou de 

regularização das existentes, o Poder Executivo as integrará ao Sistema Municipal de 
Unidades de Conservação. 

 
§ 7º O Sistema Municipal de Unidades de Conservação atuará de forma 

integrada com os Sistemas Estadual e Nacional de Unidades de Conservação. 
 
Art. 466. 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.  

 
§ 1º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 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 § 1º poderão ser definidas no ato de criação da unidade 
ou posteriormente. 

 
Art. 467. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de 

Manejo que deve abranger sua área, 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. 

 
Parágrafo único. O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve 

ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.  
 
Art. 468. 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 
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monumento natural, quando for o caso, conforme se dispuser em regulamento e no ato de 
criação da unidade. 

 
Art. 469. As unidades de conservação podem 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. 470. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de 

conservação podem receber recursos ou doações de qualquer natureza, 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 cabe ao órgão 

gestor da unidade, os quais serão utilizados exclusivamente na sua implantação, gestão e 
manutenção. 

 
Art. 471. 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 aplicados de acordo com os 
seguintes critérios: 

 
I - até 50% (cinquenta por cento), e não menos que 25% (vinte e cinco por 

cento), na implementação, manutenção e gestão da própria unidade; 
 
II - até 50% (cinquenta por cento), e não menos que 25% (vinte e cinco por 

cento), na regularização fundiária das unidades de conservação do grupo; 
 
III - até 50% (cinquenta por cento), e não menos que 15% (quinze por 

cento), na implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do 
grupo de proteção integral. 

 
Art. 472. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, 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 
desta Lei. 

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

finalidade não pode ser inferior a 0,5% (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. 

 
§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 

conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e 
ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades 
de conservação.  
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§ 3º 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. 

 
§ 4º A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do 

interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos 
do grupo de Uso Sustentável. 

 
Seção II 

Das Áreas Verdes 
 
Art. 473. São objetivos da política de áreas verdes, praças, parques urbanos 

e jardins: 
 
I - ampliar as áreas verdes, melhorando a relação área verde por habitante 

no Município; 
 
II - assegurar usos compatíveis com a preservação e proteção ambiental nas 

áreas integrantes do sistema municipal de unidades de conservação e as áreas verdes do 
Município.  

 
Art. 474. São diretrizes relativas à política de áreas verdes, praças, parques 

urbanos e jardins: 
 
I - o adequado tratamento da vegetação enquanto elemento integrador na 

composição da paisagem urbana; 
 
II - a gestão compartilhada das áreas verdes públicas significativas; 
 
III - a incorporação das áreas verdes significativas particulares ao Sistema 

de Áreas Verdes do Município, vinculando-as às ações da municipalidade destinadas a 
assegurar sua preservação e seu uso;  

 
IV - a manutenção e ampliação da arborização de ruas, criando faixas 

verdes que conectem praças, parques ou áreas verdes;  
 
V - a criação de instrumentos legais destinados a estimular parcerias entre 

os setores público e privado para implantação e manutenção de áreas verdes e espaços 
ajardinados ou arborizados;  

 
VI - a recuperação de áreas verdes degradadas de importância paisagístico-

ambiental; 
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VII - o disciplinamento do uso, nas praças e nos parques municipais, das 
atividades culturais e esportivas, bem como dos usos de interesse turístico, 
compatibilizando-os ao caráter essencial desses espaços;  

 
VIII - a criação de programas para a efetiva implantação das áreas verdes 

previstas em conjuntos habitacionais e loteamentos; 
 
IX - a implantação de horto municipal com o objetivo de produção de 

mudas para fornecimento à população em geral e programas de arborização urbana.  
 
Art. 475. São ações estratégicas para as áreas verdes, praças, parques 

urbanos e jardins:  
 
I - elaborar um plano diretor de arborização urbana; 
 
II - implantar áreas verdes em cabeceiras de drenagem e estabelecer 

programas de recuperação; 
 
III - implantar o Conselho Gestor dos Parques Municipais; 
 
IV - criar interligações entre as áreas verdes e estabelecer padrões 

tipológicos para a vegetação urbana; 
 
V - criar programas para implantação das áreas verdes previstas nos 

loteamentos; 
 
VI - promover programa de arborização nas escolas públicas municipais, 

postos de saúde e demais equipamentos comunitários; 
 
VII - utilizar áreas remanescentes de desapropriações para a implantação de 

parques e praças;  
 
VIII - estabelecer parceria entre os setores público e privado, por meio de 

incentivos fiscais e tributários, para implantação e manutenção de áreas verdes, atendendo 
a critérios técnicos de uso e preservação estabelecidos pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente;  

 
IX - elaborar mapa de áreas verdes do Município, identificando e 

sistematizando informações, em cada distrito, das áreas verdes.  
CAPÍTULO VI 

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
Art. 476. A regularização fundiária consolidada na Política Urbana, 

conforme previsto no artigo 183 da Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, nos 
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termos do inciso V do artigo 4º, consistirá na aplicação dos seguintes instrumentos 
jurídicos: 

 
a. a delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS); 
 
b. a concessão de direito real de uso, de acordo com o decreto-lei nº 

271, de 20 de fevereiro de 1967; 
 
c. a concessão de uso especial para fins de moradia; 
 
d. a usucapião especial de imóvel urbano; 
 
e. o direito de preempção; 
 
f. a assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos 

sociais menos favorecidos. 
 
Art. 477. A regularização fundiária terá, dentre outros, os seguintes 

objetivos: 
 
a. estimular a urbanização e qualificação de áreas de infra-estrutura 

básica incompleta e com carência de equipamentos sociais; 
 
b. urbanizar, requalificar e regularizar favelas, loteamentos irregulares e 

cortiços, visando sua integração nos diferentes bairros; 
c. adequar a urbanização às necessidades decorrentes de novas 

tecnologias e modo de vida; 
 
d. possibilitar a ocorrência de tipologias arquitetônicas diferenciadas e 

facilitar a reciclagem das edificações para novos usos; 
 
e. evitar a expulsão de moradores de baixa renda das áreas 

consolidadas da Cidade, providas de serviços e infra-estrutura urbana. 
 
Art. 478. A Secretaria de Habitação e Defesa Civil será responsável pela 

regularização de loteamentos, devendo designar equipe técnica para atuar seguindo as 
seguintes diretrizes, sob coordenação de um de seus integrantes: 

 
I - propor políticas de atuação às diversas instâncias de governo envolvidas, 

visando ao aprimoramento dos procedimentos de regularização dos loteamentos e áreas 
inscritas, à efetivação das ações que venham a coibir a proliferação de loteamentos 
clandestinos na cidade e à produção de alternativas de acesso à habitação para as 
populações de baixa renda; 

 
II - efetivar o planejamento de ações integradas, entre os diversos órgãos 

competentes, para a solução das questões referentes à regularização dos loteamentos 
inscritos; 
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III - promover as atividades necessárias à regularização fundiária e 

urbanística de loteamentos e parcelamentos irregulares; 
 
IV - proferir despacho final nos processos relativos a loteamentos e 

parcelamentos irregulares; 
 
V - expedir auto de regularização de loteamentos e parcelamentos 

irregulares; 
 
VI - encaminhar representação ao Ministério Público, visando a promoção 

da competente ação legal; 
 
VII - acionar o setor competente da Procuradoria Geral do Município 

visando a promoção das medidas cabíveis na esfera civil; 
 
VIII - acionar os órgãos municipais ou estatais, visando a competente ação 

fiscalizatória; 
 
IX - definir e estabelecer padrões urbanísticos específicos para fins de 

regularização fundiária. 
 
Art. 479. Cabe ao coordenador da equipe: 
 
I - coordenar a atuação dos demais integrantes com vistas à viabilização, 

junto aos seus respectivos órgãos, dos objetivos do Programa de Urbanização e 
Regularização Fundiária de Loteamentos; 

 
II - solicitar informações relativas aos processos de regularização 

urbanística e fundiária dos loteamentos e vilas áreas inscritas junto à Secretaria Municipal 
de Obras; 

 
III - encaminhar e submeter às instâncias governamentais competentes as 

propostas e planos elaborados pela equipe; 
 
IV- convocar e presidir as reuniões da equipe; 
 
V- apresentar, mensalmente, a avaliação sobre a regularização dos 

loteamentos e ocupações inscritos, bem como daqueles que já alcançaram a aceitação de 
suas obras e averbação junto ao Registro de Imóveis; 

 
VI - dar parecer técnico sobre a regularização de edificações. 
 
Art. 480. Fica criado o Conselho Municipal de Regularização Fundiária 

com atribuição de homologar a regularização da área, objeto de avaliação pela equipe de 
que trata o artigo anterior e que terá sua composição definida por ato legal do chefe do 
Poder Executivo. 
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§ 1º No âmbito de suas atribuições a equipe técnica deverá proceder à 

análise técnica e jurídica dos pedidos de regularização para decisão quanto à homologação 
pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária. 

 
§ 2º Os membros do Conselho Municipal de Regularização Fundiária, 

representantes dos órgãos municipais serão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito 
Municipal e, os demais membros, nomeados a partir de indicação dos órgãos e entidades às 
quais pertençam. 

 
Art. 481. Os moradores em loteamentos irregulares e clandestinos, de baixa 

renda poderão solicitar, através de suas organizações representativas, a inscrição junto à 
Secretaria de Habitação e Defesa Civil, desde que atendidas as condições estabelecidas 
nesta Lei e em regulamento. 

 
Parágrafo único Inscrito o loteamento a equipe técnica deverá adotar as 

providências para a regularização da área e, após a conclusão dos trabalhos encaminhará os 
resultados para o Conselho Municipal de Regularização Fundiária para decisão quanto à 
homologação. 

 
Art. 482. A inscrição do loteamento irregular ou clandestino junto a 

Secretaria Municipal de Habitação e Defesa Civil ou, a localização dessas áreas em uma 
das Zonas Especiais de Interesse Social é condição necessária para a sua inclusão no 
Programa de Urbanização e Regularização Fundiária de Loteamentos. 

 
Parágrafo único. Feita a inscrição do loteamento, vila ou área no Programa 

de Regularização Fundiária, a equipe técnica responsável pelos levantamentos terá prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão dos trabalhos e envio ao Conselho Municipal 
de Regularização Fundiária, para decisão quanto à homologação, podendo este prazo ser 
prorrogado por até 180 (cento e oitenta) dias. 

 
Art. 483. Não serão inscritos os loteamentos, ocupações e áreas que se 

enquadrem nas seguintes situações: 
 
I - estejam implantados em áreas de risco; 
 
II - ocupem áreas consideradas de preservação permanente;  
 
III - compreendam invasão de logradouros públicos;  
 
IV - tenham se estabelecido nas faixas marginais de proteção de águas 

superficiais e nas faixas de domínio de estradas federais, estaduais e municipais ou em 
áreas de proteção ao gasoduto, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. 

 
Art. 484. As ações para regularização deverão atender as seguintes etapas: 
 
I - protocolização de pedido; 
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II - análise técnica e jurídica do pedido, contendo: 
 
a) análise urbanística; 
b) análise fundiária; 
c) características socioeconômicas; 
d) levantamento planialtimétrico; 
e) elaboração da planta de regularização. 
 
III - elaboração do plano de regularização e urbanístico da área a ser 

regularizada, a ser submetido ao Conselho Municipal de Regularização Fundiária e ao 
Conselho do Plano Diretor Municipal; 

 
IV - comprovação de que a área está delimitada nesta Lei em uma das áreas 

definidas como ZEIS; 
 
V - instituição, por ato do Prefeito Municipal, do Conselho Gestor, com 

composição paritária de representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil; 
 
VI - publicação de decreto do plano de urbanização no Diário Oficial; 
 
VII - emissão da resolução de homologação da regularização; 
 
VIII - averbação no Cartório de Registro de Imóveis; 
 
IX - entrega dos títulos aos moradores. 
 
Art. 485. A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, 

não poderá contrariar o disposto nos artigos 3º e 4º da lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, ressalvado o disposto no § 1º desse último. 

 
Art. 486. Conforme determina a lei federal nº 9.934, de 20 de dezembro de 

1999, as custas e emolumentos devidos aos Cartórios de Notas e de Registro de Imóveis, 
nos atos relacionados com a aquisição imobiliária para fins residenciais, oriundas de 
programas e convênios com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para a 
construção de habitações populares destinadas a famílias de baixa renda, pelo sistema de 
mutirão e autoconstrução orientada, serão reduzidos para 20% (vinte por cento) da tabela 
cartorária normal, considerando-se que o imóvel será limitado a até 69,00m² (sessenta e 
nove metros quadrados) de área construída, em terreno de até 250,00m² (duzentos e 
cinquenta metros quadrados). 

 
Parágrafo Único. Os cartórios que não cumprirem o disposto no caput 

deste artigo ficarão sujeitos à multa prevista na Lei Federal nº 9.934, de 20 de dezembro de 
1999. 

 
Seção II 
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Das Diretrizes para a Regularização de Assentamentos Precários, 
Conjuntos Habitacionais, Loteamentos e Edificações  
 
Art. 487. O Plano Diretor Municipal possibilitará a regularização das 

edificações e dos parcelamentos, na forma de desmembramento ou loteamento, do uso e 
ocupação do solo, em situações tecnicamente viáveis e compatíveis com as prioridades e 
diretrizes definidas nesta Lei, condicionados à realização de obras e ações necessárias para 
garantir estabilidade jurídica, estabilidade física, salubridade e segurança de forma a 
incorporar os assentamentos e imóveis ao tecido urbano regular. 

 
Art. 488. A normatização específica, a ser elaborada ou atualizada por ato 

do Executivo Municipal, consultado o CPDM, definirá normas técnicas e procedimentos 
para regularizar as seguintes situações: 

 
I - parcelamentos do solo implantados irregularmente; 
 
II - empreendimentos habitacionais promovidos pela administração pública 

direta e indireta; 
 
III - favelas; 
 
IV - edificações executadas e utilizadas em desacordo com a legislação 

vigente. 
 
§ 1º No prazo definido para a revisão deste Plano Diretor Municipal, após 

2012, não deverá ser editada mais de uma Lei que trate das situações de regularização 
previstas nos incisos I e IV do caput deste artigo.  

 
§ 2º Para a execução dos objetivos desta Lei, o Executivo deverá, na medida 

do possível, garantir assessoria técnica, social e jurídica gratuita à população de baixa 
renda. 

 
Art. 489. Os parcelamentos do solo para fins urbanos implantados 

irregularmente poderão ser regularizados com base nesta Lei desde que contenham no 
mínimo:  

 
I - os requisitos urbanísticos e jurídicos necessários à regularização, com 

base na Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, alterada pela Lei Federal nº 
9.785, de 29 de janeiro de 1999, e os procedimentos administrativos; 

 
II - o estabelecimento de procedimentos em Termo de Compromisso que 

garantam os meios para exigir do loteador irregular o cumprimento de suas obrigações; 
 
III - a possibilidade da execução das obras e serviços necessários à 

regularização pelo Poder Executivo Municipal ou associação de moradores, sem isentar o 
loteador das responsabilidades legalmente estabelecidas; 
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IV - o estabelecimento de normas no Plano Urbanístico, estabelecido por ato 
do Executivo Municipal e consultado o Conselho do Plano Diretor Municipal e a Comissão 
Municipal de Regularização Fundiária, conforme esta Lei que garantam condições 
mínimas de acessibilidade, habitabilidade, saúde, segurança; 

 
V - o percentual de áreas públicas a ser exigido e alternativas quando for 

comprovada a impossibilidade da destinação; 
 
VI - as ações de fiscalização necessárias para coibir a implantação de novos 

parcelamentos irregulares; 
 
VII - a previsão do parcelamento das dívidas acumuladas junto ao erário 

público como o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, quando houver. 
 
Art. 490. Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado e havendo 

manifestação para sua regularização, a destinação de áreas públicas exigidas nesta Lei não 
se poderá alterar sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, civis e criminais 
previstas. 

 
Parágrafo único. No caso de que trata o caput deste artigo, o loteador 

ressarcirá ao Poder Executivo Municipal quando for o caso, em pecúnia ou em área 
equivalente, ou a diferença entre o total das áreas públicas exigidas e as efetivamente 
destinadas para fins de regularização. 

 
Art. 491. A regularização dos empreendimentos habitacionais promovidos 

pela Administração Pública Direta e Indireta poderá ser promovida a critério do Executivo 
que exigirá, alternativamente: 

 
I - a formalização de compromisso do agente promotor para a desocupação 

das áreas públicas do projeto que estejam irregularmente ocupadas por moradia, com 
garantia de reassentamento das famílias, de acordo com regras a serem estabelecidas; 

 
II - a execução pelo agente promotor das medidas de urbanização 

necessárias para a adequação e permanência da população nas áreas públicas do projeto 
que estejam irregularmente ocupadas por moradias, de acordo com diretrizes aprovadas 
pelo Executivo. 

 
Art. 492. É responsabilidade do Executivo urbanizar e promover a 

regularização fundiária das favelas, incorporando-as ao tecido urbano regular, garantindo 
aos seus moradores condições dignas de moradia, acesso aos serviços públicos essenciais e 
o direito ao uso do imóvel ocupado. 

 
§ 1º O Executivo poderá encaminhar leis para desafetação das áreas 

públicas municipais, da classe de bens de uso comum do povo, ocupadas por habitações de 
população de baixa renda.  
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§ 2º O Executivo poderá outorgar a concessão de uso especial para fins de 
moradia, prevista na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 Estatuto da Cidade e na 
Medida Provisória Nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, e conforme esta Lei. 

 
§ 3º A urbanização das favelas deverá respeitar normas e padrões 

urbanísticos especiais, definidos pelo Executivo em Plano Urbanístico, consultados o 
Conselho do Plano Diretor Municipal e a Comissão Municipal de Regularização Fundiária, 
conforme esta Lei. 

 
§ 4º A urbanização deverá, em todas suas etapas, ser desenvolvida com a 

participação direta dos moradores e de suas diferentes formas de organização, quando 
houver.  

 
§ 5º Os programas de urbanização deverão priorizar as áreas de risco, 

estabelecer e tornar públicos os critérios e prioridades de atendimento. 
 
Art. 493. As edificações e usos irregulares poderão ser regularizados com 

base na Lei Federal nº 13.465 de 11 de julho de 2017 ou nesta Lei desde que contenha no 
mínimo: 

 
I - os requisitos técnicos, jurídicos e os procedimentos administrativos; 
 
II - as condições mínimas para garantir higiene, segurança de uso, 

estabilidade e habitabilidade, podendo a Prefeitura exigir obras de adequação quando 
necessário; 

 
III - a exigência de anuência ou autorização dos órgãos competentes, 

quando se tratar de regularização em áreas de proteção e preservação ambiental, cultural, 
paisagística, dos mananciais, e quando se tratar de instalações e equipamentos públicos, e 
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. 

 
Parágrafo único. Lei específica poderá prever a regularização mediante 

outorga onerosa quando a área construída a regularizar for superior à permitida pelo 
coeficiente de aproveitamento em vigor à época da construção. 

 
 

TÍTULO III 
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 
CAPÍTULO I 

CONSELHO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 
 
Art. 494. Fica criado o conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM, 

órgão consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Poder Executivo, com atribuições de 
analisar e propor medidas para concretização da política de desenvolvimento municipal, 
bem como, verificar a execução das diretrizes do Plano Diretor Municipal - PDM. 
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§ 1º As decisões do Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM , no 
âmbito de sua competência, deverão ser consideradas como Resoluções, sujeitas à 
homologação do Prefeito Municipal. 

 
§ 2º Das decisões do Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM, 

transformadas em Resoluções, e que não forem homologadas pelo Prefeito Municipal, 
devem ter as razões e justificativas da decisão do Executivo comunicadas ao CPDM, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

 
§ 3º O Conselho do Plano Diretor - CPDM é composto de 19 (dezenove) 

membros, designados por ato do Prefeito Municipal, observada a seguinte composição: 
 
I - Representante da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão; 
 
II - Representante da Secretaria de Obras e Infraestrutura; 
 
III - Representante da Secretaria de Meio Ambiente; 
 
IV - Representante da Secretaria de Turismo e Cultura; 
 
V - Representante da Secretaria de Serviços Urbanos e Transportes; 
 
VI - Representante da Secretaria de Agricultura; 
 
VII - Representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; 
 
VIII - Representante da Procuradoria Geral do Município; 
 
IX – Representante da Associação de Moradores; 
 
X - Representante da Câmara Municipal de Aracruz; 
XI - Representante do segmento organizado do comércio; 
 
XII - Representante do segmento organizado do turismo; 
 
XIII - Representante do segmento organizado da indústria; 
 
XIV - Representante de Instituição de Ensino Superior; 
 
XV - Representante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-

CREA ou do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo-CAU; 
 
XVI - Representante do Sindicato Rural do Município de Aracruz; 
 
XVII - Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 
 
XVIII - Representante do segmento organizadodas Comunidades Indígenas. 
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§ 4º Os membros do CPDM, representantes dos órgãos municipais serão de 

livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal e, os demais membros, nomeados a 
partir de indicação dos órgãos e entidades às quais pertençam. 

 
Art. 495. Compete ao Conselho do Plano Diretor Municipal - CPDM: 
 
I - orientar a aplicação da legislação municipal atinente ao desenvolvimento 

urbano e rural; 
 
II - assessorar na formulação de projetos de lei e decretos oriundos do poder 

executivo, necessários à atualização e complementação do PDM; 
 
III - participar na formulação das diretrizes da política de desenvolvimento 

urbano e rural do Município de Aracruz; 
 
IV - opinar, quando solicitado, sobre qualquer matéria atinente ao 

desenvolvimento urbano e rural; 
 
V - orientar a compatibilização das atividades do planejamento municipal, 

relativamente ao PDM, com a execução orçamentária, anual e plurianual; 
 
VI - promover a integração das atividades do planejamento urbano e rural 

do Município atinentes ao desenvolvimento estadual e regional; 
 
VII - desempenhar as funções de órgão de assessoramento na promoção e 

coordenação da ação governamental atinente ao desenvolvimento urbano e rural;  
 
VIII - opinar, previamente, sobre planos, projetos e programas de trabalho 

dos vários órgãos da administração pública municipal, direta e indiretamente, relativos a 
intervenções no espaço urbano e rural, especialmente sobre a regularização fundiária; 

 
IX - debater diretrizes e acompanhar a aplicação dos recursos do FUNDE; 
 
X - acompanhar o planejamento e a política urbana e ambiental do 

Município; 
 
XI - debater as diretrizes para áreas públicas municipais; 
 
XII - debater propostas sobre projetos de lei de interesse urbanístico; 
 
XIII - exercer outras atribuições que lhe venham a ser conferidas; 
 
XIV - elaborar seu regimento interno. 
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Parágrafo único. O suporte técnico e administrativo necessário ao 
funcionamento do CPDM, deve ser prestado diretamente pela Secretaria Municipal 
responsável pela gestão do Plano Diretor Municipal. 

 
Art. 496. Fica criada a Comissão Técnica do Plano Diretor - CTPDM, 

comissão especial de trabalho, órgão de assessoramento e de deliberação coletiva, 
composta da seguinte forma: 

 
I - representantes da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão; 
 
II - representantes da Secretaria de Obras e Infraestrutura; 
 
III - representante da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos; 
 
IV - representante da Procuradoria Geral do Município; 
 
V - representantes da Secretaria de Meio Ambiente; 
 
IV - representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz. 
 
Parágrafo único. Os representantes da Comissão, que trata o caput deste 

artigo serão designados através de Portaria do Prefeito Municipal. 
 
Art. 497. A Presidência da CTPDM será exercida por representante da 

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
Art. 498. São atribuições da CTPDM: 
 
I - assessorar o Conselho do Plano Diretor para os assuntos técnicos 

relacionados à implementação do Plano Diretor Municipal - PDM; 
 
II - analisar e emitir parecer sobre o estabelecimento de padrões 

urbanísticos específicos para fins de aprovação pelo Conselho do Plano Diretor; 
 
III - proceder análise específica de impacto para implantação de uso 

tolerado nas diferentes zonas de uso do território municipal; 
 
IV - emitir parecer quanto as solicitações de ajustes de limites de zonas; 
 
V - analisar e emitir parecer técnico para subsidiar decisão do Conselho do 

Plano Diretor sobre identificação de bens móveis ou imóveis como de interesse de 
preservação; 

 
VI - analisar e emitir parecer para inclusão ou identificação de novas vias; 
 
VII - elaborar Termo de Referência para de Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV no território municipal; 
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VIII - analisar tecnicamente o Estudo de Impacto de Vizinhança; 
 
IX - monitorar o cumprimento das condicionantes fixadas pelo Conselho do 

Plano Diretor Municipal; 
 
X - acompanhar tecnicamente a Revisão do Plano Diretor Municipal; 
 
XI - analisar e emitir parecer técnico quanto as demais hipóteses previstas 

no art. 667, da Lei Municipal nº 3.143 de 30/09/2008, quando solicitado pela 
Administração Municipal; 

 
XII - Outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Poder Executivo. 
 
Art. 499. As demais normas de funcionamento e organização da CTPDM 

serão regulamentadas por ato do Executivo Municipal. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA REVISÃO DO PDM 

 
Art. 500. As normas contidas nesta Lei terão vigência indeterminada, sem 

prejuízo das revisões decorrentes de sua atualização permanente. 
 
Art. 501. O Plano Diretor Municipal poderá ser alterado mediante revisão, 

sempre que se fizer necessário, por proposta do Conselho do Plano Diretor Municipal ou 
pelo Executivo Municipal, e após aprovação da Câmara Municipal de Aracruz. 

 
Art. 502. Ressalvado o disposto nesta Lei, as revisões atinentes à ordenação 

do uso e ocupação do solo urbano e rural far-se-ão mediante Lei. 
 
Art. 503. Far-se-ão mediante decreto do Executivo Municipal as seguintes 

revisões: 
 
I - a declaração de florestas e demais formas de vegetação natural, como de 

preservação permanente; 
 
II - a declaração de qualquer árvore como imune de corte; 
 
III - a definição de empreendimentos de impacto; 
 
IV - a definição das atividades potencialmente geradoras de poluição de 

qualquer espécie; 
 
V - a inclusão de novas atividades, ainda não previstas nesta Lei ou sua 

reclassificação no agrupamento das atividades urbanas, segundo as categorias de uso, 
constantes do Anexo 04 (quatro);  
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VI - a identificação de edificações, obras e monumentos de preservação; 
 
VII - a declaração de tombamento municipal de bem imóvel; 
 
VIII- a regulamentação da desapropriação através da utilização da 

faculdade de construir; 
 
IX- a indicação dos locais onde as vagas de estacionamento poderão ocupar 

a área correspondente ao afastamento de frente; 
 
X - a regulamentação dos locais com restrição para abertura de garagens; 
 
XI - o estabelecimento de padrões urbanísticos específicos para fins de 

regularização fundiária e os para fins de regularização de edificações. 
 
XII - a alteração do perímetro urbano sobre áreas localizadas nas 

Macrozonas Condicionadas I e II, após a aprovação do estudo específico, definição das 
condicionantes a serem cumpridas pelo empreendedor e elaboração de um cronograma de 
implementação das condicionantes. 

 
XIII – Inclusão e alteração dos projetos de mobilidade urbana que utilizarão 

o instrumento da ZOMUT, mediante estudos prévios aprovados pelo Conselho do Plano 
Diretor Municipal - CPDM. 

 
Art. 504. Far-se-ão mediante resolução do CPDM homologada por ato do 

Executivo Municipal as seguintes revisões: 
 
I - os ajustes de limites entre as zonas de uso; 
 
II - alteração do afastamento nas hipóteses previstas nesta Lei; 
 
III - o estabelecimento de padrões urbanísticos específicos; 
 
IV - a alteração da classificação das vias do sistema viário básico, 

constantes do Anexo 07 (sete) desta Lei. 
 
Art. 505. As revisões do PDM, não se aplicam aos processos 

administrativos em curso nos órgãos técnicos municipais, salvo disposições em contrário 
no texto da revisão. 

 
CAPÍTULO III 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES 
 
Art. 506. O Executivo manterá atualizado, permanentemente, o sistema 

municipal de informações sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, 
administrativas, físico-territoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais, 
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imobiliárias e outras de relevante interesse para o cidadão, preferencialmente em meio 
digital e progressivamente geo-referenciadas. 

 
§ 1º Deve ser assegurada ampla divulgação dos dados do Sistema Municipal 

de Informações, por meio de publicação anual no Diário Oficial, disponibilizada na página 
eletrônica da Prefeitura Municipal de Aracruz, na Rede Mundial de Computadores, 
Internet, bem como seu acesso aos munícipes, por todos os meios possíveis.  

 
§ 2º O sistema a que se refere este artigo deve atender aos princípios da 

simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança.  
 
§ 3º O Sistema Municipal de Informações adotará a divisão administrativa 

em distritos, como unidade territorial básica. 
 
§ 4º O Sistema Municipal de Informações terá cadastro único, que reunirá 

informações de natureza imobiliária, tributária, judicial, patrimonial, ambiental e outras de 
interesse para a gestão municipal, inclusive sobre planos, programas e projetos. 

 
§ 5º O Sistema Municipal de Informações deverá oferecer indicadores de 

qualidade dos serviços públicos, da infra-estrutura instalada e dos demais temas pertinentes 
a toda a população, em especial aos Conselhos, às entidades representativas de participação 
popular e às instâncias de participação e representação regional. 

 
Art. 507. Os agentes públicos e privados, em especial os concessionários de 

serviços públicos que desenvolvem atividades no Município deverão fornecer ao Executivo 
Municipal, no prazo que este fixar, todos os dados e informações que forem considerados 
necessários ao Sistema Municipal de Informações. 

 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às pessoas 

jurídicas ou autorizadas de serviços públicos federais ou estaduais, mesmo quando 
submetidas ao regime de direito privado. 

 
Art. 508. O Sistema Municipal de Informações deverá ser estruturado e 

apresentado publicamente no prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da aprovação 
desta Lei. 

 
Art. 509. É assegurado, a qualquer interessado, o direito a ampla 

informação sobre os conteúdos de documentos, informações, estudos, planos, programas, 
projetos, processos e atos administrativos e contratos, ressalvadas as situações em que o 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  

 
 

CAPÍTULO IV 
GESTÃO DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL 
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Art. 510. É assegurada a participação direta da população em todas as fases 
do processo de gestão democrática da política urbana e ambiental do Município mediante 
as seguintes instâncias de participação: 

 
I - Conferência Municipal da Cidade; 
 
II - assembléias distritais; 
 
III - Conselho do Plano Diretor Municipal; 
 
IV - audiências públicas; 
 
V - iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano; 
 
VI - conselhos setoriais reconhecidos pelo Poder Executivo Municipal; 
 
VII - assembleias e reuniões de elaboração do Orçamento Participativo 

Municipal; 
 
VIII - programas e projetos com gestão popular. 
 
Art. 511. As Conferências Municipais da Cidade ocorrerão ordinariamente a 

cada dois anos e extraordinariamente quando convocadas e serão compostas por delegados 
eleitos nas assembleias distritais, pelos membros do CPDM e por representantes das 
entidades e associações públicas e privadas representativas de classe ou setoriais, por 
associações de moradores e movimentos sociais e movimentos organizados da sociedade 
civil. 

 
Parágrafo único. Poderão participar da conferência e das assembléias 

distritais todos os munícipes. 
 
Art. 512. A Conferência Municipal da Cidade, entre outras funções, deverá:  
 
I - apreciar as diretrizes da política urbana e ambiental do Município; 
 
II - debater os relatórios apresentando críticas e sugestões; 
 
III - sugerir ao Poder Executivo ações estratégicas; 
 
IV - avaliar a implementação dos objetivos, diretrizes, planos e programas; 
 
V - sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor Municipal a 

serem consideradas no momento de sua revisão. 
 
 

CAPÍTULO V 
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DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 
Art. 513. Serão realizadas audiências públicas referentes a 

empreendimentos ou atividades, públicas ou privadas, em processo de implantação 
considerado de impacto urbanístico ou ambiental com efeitos potencialmente negativos 
sobre a vizinhança no seu entorno, o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a 
segurança da população, para os quais serão estudo de vizinhança (EIV) e ambiental 
(EIA/RIA) nos termos que forem especificados em lei municipal.  

 
§ 1º Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública, tais como 

estudos, plantas, planilhas e projetos, serão colocados à disposição de qualquer interessado 
para exame e extração de cópias, inclusive por meio eletrônico, com antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias da realização da respectiva audiência pública.  

 
§ 2º As intervenções realizadas em audiência pública serão registradas por 

escrito e gravadas para acesso e divulgação públicos, e deverão constar no processo. 
 
§ 3º O Poder Executivo regulamentará os procedimentos para realização das 

audiências públicas e dos critérios de classificação do impacto urbanístico ou ambiental. 
 
Art. 514. As audiências públicas têm por finalidade informar, colher 

subsídios, debater, rever e analisar os empreendimentos ou atividades públicas ou privadas 
em processo de implantação consideradas de impacto urbanístico ou ambiental e deve 
atender aos seguintes requisitos: 

 
I - ser convocada por edital na imprensa local ou utilizar os meios de 

comunicação; 
 
II - ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 
 
III - serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de 

todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 
 
IV - garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de 

comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão lista de presença; 
 
V - serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, 

compondo memorial do processo. 
 
Art. 515. A audiência pública poderá ser convocada pela própria sociedade 

civil quando solicitada por no mínimo 1 % (um por cento) dos eleitores do Município. 
 

 
TÍTULO IV 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 

CAPÍTULO I 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 516. As infrações a esta Lei serão punidas, alternativas ou 

cumulativamente, com as penalidades seguintes: 
 
I - notificação; 
 
II - multa; 
 
III - embargo da obra; 
 
IV - interdição do prédio. 
 
§ 1º Para efeito desta Lei,considera-se infração toda ação contrária às 

prescrições deste PDM ou de outras leis, decretos, resoluções e atos baixados pelo 
Governo Municipal no exercício de seu poder de polícia.  

 
§ 2º A aplicação de uma das penalidades previstas neste artigo não prejudica 

a aplicação de outra, se cabível. 
 
§ 3º Além das multas previstas serão aplicadas ao infrator as seguintes 

penalidades:  
 
I - apreensão dos materiais e equipamentos que estejam sendo utilizados 

para a execução de obras e serviços;  
 
II - inutilização ou remoção dos equipamentos que estejam sendo 

implantados sem prévio alvará de instalação, sem prejuízo da cobrança de indenização pelo 
custo da remoção;  

 
III - suspensão da expedição de alvará de instalação para nova obra, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da infração, e de 120 (cento e vinte) dias, na 
hipótese de reincidência. 

 
Art. 517. Quando o infrator se recusar a pagar a multa no prazo legal, esta 

será executada judicialmente.  
 
§ 1º A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em dívida ativa.  
 
§ 2º Os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber 

quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura e nem participar de 
concorrência, coleta ou tomada de preços, celebrar contratos ou transacionar a qualquer 
título com a administração municipal.  

 
Art. 518. Nas reincidências as multas serão computadas em dobro.  
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Parágrafo único. Considera-se reincidente aquele que violar alguma 
prescrição desta Lei e por cuja infração já tiver sido autuado ou punido.  

 
Art. 519. As penalidades, impostas com base nesta Lei, não isenta o infrator 

da obrigação de reparar o dano resultante da infração, na forma do Código Civil.  
 
Art. 520. Verificando-se infração à lei ou regulamento municipal, e sempre 

que se constate não implicar em prejuízo iminente para a comunidade, será expedida contra 
o infrator notificação, fixando-se um prazo para que este regularize a situação.  

 
Parágrafo único. O prazo para regularização da situação não deverá 

exceder a 30 (trinta) dias e será fixado pelo agente fiscal no ato da notificação. 
 

Seção I 
Das Notificações e Auto de Infração 

 
Art. 521. Verificando-se inobservância a qualquer dispositivo desta Lei, o 

agente fiscalizador expedirá notificação indicando ao proprietário ou ao responsável o tipo 
de irregularidade apurada e o artigo infringido. 

 
§ 1º A notificação será feita em formulário original e destacável ficando a 

cópia da notificação com o notificado. 
 
§ 2º Expedida a notificação, esta terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

ser cumprida. 
 
§ 3º Esgotado o prazo de notificação sem que a mesma seja atendida, lavrar-

se-á o auto de infração. 
 
Art. 522. As notificações conterão obrigatoriamente: 
 
I - dia, mês, ano e lugar em que foi lavrada; 
 
II - nome e cargo de quem a lavrou; 
 
III - nome e endereço do infrator; 
 
IV - dispositivo infringido; 
 
V - assinatura de quem a lavrou; 
 
VI - assinatura do infrator, ou anotação de sua recusa.  
 
§ 1º A ausência da assinatura do infrator não invalida a notificação, não 

desobrigando o infrator de cumprir as penalidades impostas. 
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§ 2º No caso do infrator ser analfabeto, incapaz na forma da lei ou se 
recusar a explicitar que tomou ciência da notificação, o agente fiscal indicará o fato no 
documento.  

 
Art. 523. Não caberá notificação, devendo o infrator ser imediatamente 

autuado: 
 
I - quando ocorrer início de qualquer construção ou demolição, sem 

concessão do alvará respectivo; 
 
II - quando houver embargo ou interdição; 
 
III - quando o proprietário não cumprir as determinações e prazos fixados 

na notificação; 
 
IV - quando for constatado perigo ou prejuízo iminente para a comunidade 

independente de notificação preliminar.  
 
Art. 524. O auto de infração será lavrado em 03 (três) vias, assinado pelo 

autuado, sendo a 3ª via entregue ao mesmo. 
 
Parágrafo único. Quando o autuado não se encontrar no local de infração 

ou se recusar a assinar o auto respectivo, o autuante anotará este fato, que deverá ser 
firmado por testemunhas, devendo ser o auto de infração encaminhado por via postal com 
aviso de recebimento. 

 
Art. 525. O auto de infração deverá conter: 
 
I - designação do dia e lugar em que se deu a infração ou em que ela foi 

constatada pelo autuante; 
 
II - fato ou ato que constitui a infração e a designação da lei infringida; 
 
III - nome e assinatura do infrator ou denominação que o identifique, 

residência ou sede; 
 
IV - nome e assinatura do autuante e sua categoria profissional; 
 
V - nome, assinatura e residência das testemunhas, quando for o caso. 
 
§ 1º As omissões ou incorreções do auto não determinarão sua nulidade 

quando do processo constarem de elementos suficientes para caracterizar a infração e 
identificar o infrator. 

 
§2º A assinatura do infrator não se constitui em formalidade essencial à 

validade do ato e sua existência não implica em confissão, assim como a recusa não agrava 
a pena. 
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§ 3º No caso do infrator se recusar a receber o auto de infração, a segunda 

via será remetida através dos Correios, sob registro, com Aviso de Recebimento (AR). 
 
§ 4º São autoridades para lavrar o auto de infração os fiscais da Prefeitura 

Municipal.  
 
§ 5º São autoridades para confirmar os autos de infração e arbitrar multas, o 

Prefeito ou a quem seja delegada essa atribuição. 
 
Art. 526. Lavrado o auto de infração, o infrator poderá apresentar defesa 

escrita no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do seu recebimento, findo o qual será o auto 
encaminhado à decisão da autoridade municipal competente. 

 
 

Seção II 
Das Multas 

 
Art. 527. Julgada improcedente a defesa apresentada pelo infrator, quanto à 

notificação, será imposta multa correspondente à infração, sendo o infrator intimado a 
pagá-la, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos. 

 
Art. 528. As multas, independentemente de outras penalidades previstas 

pela legislação em geral, serão aplicadas quando: 
 
I. de ocupação de imóveis de forma irregular; 
 
II. de infrações às normas de parcelamento; 
 
III. de infrações às normas de localização de usos e de funcionamento 

das atividades; 
 
IV. em desacordo com outras determinações previstas nesta Lei. 
 
§ 1º As multas impostas ao infrator durante a execução das obras de 

implantação ou manutenção dos equipamentos de infra-estrutura urbana serão descontadas 
do valor da caução, caso não tenham sido quitadas na data de seu vencimento. 

 
§ 2º Se o valor das multas for superior ao valor da caução, além da perda 

desta, responderá o infrator pela diferença.  
 
Art. 529. Imposta a multa, será dada conhecimento desta ao infrator, no 

local da infração ou em sua residência, mediante a entrega da primeira via do auto de 
infração, do qual deverá constar o despacho da autoridade competente que o aplicou. 

 
§ 1º Nos casos em que o infrator não resida no Município, o contato deverá 

ser feito através de via postal com Aviso de Recebimento (AR). 
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§ 2º Da data da imposição da multa, terá o infrator o prazo de 30 (trinta) 

dias para efetuar o pagamento ou interpor recurso. 
 
§ 3º Decorrido o prazo sem interposição de recurso, a multa não paga se 

tornará efetiva e será cobrada por via executiva. 
 
Art. 530. A partir da data da efetivação da multa, o infrator terá o prazo de 

15 (quinze) dias para legalizar a obra ou sua modificação, sob a pena de ser considerado 
reincidente. 

 
Parágrafo único. Não efetuado o pagamento da multa, os valores serão 

lançados em dívida ativa incidindo sobre o terreno ou imóvel, quando for o caso. 
 

Subseção I 
Da Aplicação de Penalidades por Infrações às Normas de Parcelamento 

 
Art. 531. A realização de parcelamento sem aprovação do Executivo enseja 

a notificação do seu proprietário ou de qualquer de seus responsáveis para paralisação 
imediata das obras, ficando ainda obrigado a entrar com o processo de regularização do 
empreendimento nos 30 (trinta) dias úteis seguintes. 

 
§ 1º Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações previstas no 

caput deste artigo o notificado fica sujeito, sucessivamente a: 
 
I - pagamento de multa diária, no valor equivalente a: 20 VRTE a 40 VRTE; 
 
II - embargo da obra, caso a mesma continue após a aplicação da multa, 

com apreensão das máquinas, equipamentos e veículos em uso no local das obras; 
 
III - multa diária no valor equivalente a: 40 VRTE a 80 VRTE, em caso de 

descumprimento do embargo. 
 
§ 2º Caso o parcelamento esteja concluído e não seja cumprida a obrigação 

prevista no caput deste artigo, o notificado fica sujeito, sucessivamente a: 
 
I - pagamento de multa no valor equivalente a R$ 1,00/m² (um real por 

metro quadrado) do parcelamento irregular; 
 
II - interdição do local; 
 
III - multa diária no valor equivalente a R$ 10,60/m² (dez reais e sessenta 

centavos por metro quadrado) em caso de descumprimento da interdição. 
 
§ 3º Até cessarem os motivos da interdição será proibido a comercialização 

dos lotes e a ocupação, permanente ou provisória sob qualquer título da edificação, 
podendo a obra sob vigilância do órgão investido do poder de polícia. 
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Art. 532. A falta de registro do parcelamento do solo enseja a notificação do 

proprietário para que se regularize junto ao cartório competente nos 5 (cinco) dias úteis 
seguintes. 

 
Parágrafo único. Em caso de descumprimento da obrigação prevista no 

caput deste artigo, o notificado fica sujeito a: 
 
I - pagamento de multa diária, no valor equivalente a: 20 VRTE a 40 VRTE; 
 
II - embargo da obra ou interdição do local, conforme o caso, e aplicação 

simultânea de multa diária a: 40 VRTE a 80 VRTE, em caso de descumprimento do 
embargo. 

 
Art. 533. A não conclusão da urbanização no prazo de validade fixado para 

o Alvará de Urbanização, sujeita o proprietário do parcelamento ao pagamento de multa no 
valor equivalente a R$ 2.132,00 (dois mil, cento e trinta e dois reais) por mês de atraso. 

 
Seção III 

Dos Recursos 
 
Art. 534. Das penalidades impostas nos termos desta Lei, o autuado, terá o 

prazo de 15 (quinze) dias corridos para interpor recurso, contados do dia do recebimento 
da notificação ou do auto de infração. 

 
Parágrafo único. Findo o prazo para defesa sem que esta seja apresentada, 

ou seja julgada improcedente, será imposta multa ao infrator, que, cientificado através de 
ofício, procederá o recolhimento da multa no prazo de 15 (quinze) dias corridos, ficando 
sujeito a outras penalidades, caso não cumpra o prazo determinado. 

 
Art. 535. A defesa contra a notificação ou o auto de infração, será 

apresentada por escrito, dentro do prazo estipulado nesta Lei pelo notificado ou autuado, 
ou seu representante legalmente constituído, acompanhada das razões e provas que a 
instruam, e será dirigida à autoridade competente, que a julgará no prazo de 10 (dez) dias. 

 
§ 1º Julgada procedente a defesa, tornar-se-á nula a ação fiscal, e o fiscal 

responsável pelo auto de infração terá vistas ao processo. 
 
§ 2º Consumada a anulação da ação fiscal, será a decisão final sobre a 

defesa apresentada, comunicada imediatamente ao pretenso infrator, através do ofício. 
 
§ 3º Sendo julgada improcedente a defesa, será aplicada a multa 

correspondente, oficiando-se imediatamente ao infrator para que proceda ao recolhimento 
da importância relativa à multa, no prazo de 30 (trinta) dias. 
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Art. 536. Da decisão do órgão competente cabe interposição de recursos ao 
Prefeito Municipal no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do 
recebimento da correspondência mencionada nesta Lei.  

 
TÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 537. Examinar-se-ão de acordo com o regime urbanístico vigente à 

época de seu requerimento, os processos administrativos protocolados, antes da vigência 
desta Lei, e em tramitação nos órgãos técnicos municipais. 

 
Parágrafo único. Os prazos para requerer o alvará de execução e para a 

conclusão das obras estabelecidos no caput deste artigo, poderão ser renovados, por igual 
período, mediante justificativa fundamentada e proposta de novo cronograma de obra. 

 
Art. 538. Esta Lei aplica-se aos processos administrativos em curso nos 

órgãos técnicos municipais, observado o disposto nesta Lei. 
 
Art. 539. A ampliação de atividade considerada proibida por esta Lei, em 

edificação onde já funcionava legalmente tal atividade, poderá ser considerada tolerada, a 
critério do Conselho do Plano Diretor Municipal. 

 
Art. 540. Esta lei entra em vigor na da data de sua publicação, revogando-se 

todas as disposições contrárias referentes ao uso e ocupação do solo e seus respectivos 
Anexos e Tabelas relacionadas ao Plano Diretor Municipal de Aracruz, Lei nº 3.143/2008 e 
a redação dada pela Lei nº 3.915/2015, permanecendo vigente somente os dispositivos 
pertinentes aos Códigos de Obras e de Posturas.. 

 
Prefeitura Municipal de Aracruz, 05 de Agosto de 2020. 
 

 
 

JONES CAVAGLIERI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 193

 
 

174 
 

SUMÁRIO  
 
 
 

TÍTULO I - DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL .................................................... 1 
CAPÍTULO I - DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ................... 1 
CAPÍTULO II - DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA .................... 2 

Seção I - Disposições Gerais......................................................................................... 2 

CAPÍTULO III - DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ................................................. 2 
CAPÍTULO IV - DOS EIXOS PRIORITÁRIOS E DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ ................................ 6 

Seção I - Da Cidade Compacta ..................................................................................... 6 

Seção II - Da Cidade Sustentável ................................................................................. 7 

Seção III - Da Urbanidade: Cidade Inclusiva e Acolhedora ......................................... 9 

Seção IV - Da Cidade Acessível ................................................................................. 10 

Seção V - Da Cidade Democrática e Digital .............................................................. 11 

CAPÍTULO V - DO ORDENAMENTO TERRITORIAL ............................................. 12 
Seção I - Do Uso e Ocupação do Solo ........................................................................ 12 

Seção II - Do Uso do Solo .......................................................................................... 12 

Seção III - Dos Índices de Controle Urbanístico ........................................................ 17 

Subseção II - Da Taxa de Ocupação ....................................................................... 18 

Subseção III - Da Taxa de Permeabilidade ............................................................. 19 

Subseção IV - Do Gabarito ..................................................................................... 19 

Subseção V - Altura da edificação .......................................................................... 20 

Subseção VI - Do Afastamento Frontal .................................................................. 20 

Subseção VII - Dos Afastamentos Laterais e de Fundo .......................................... 23 

Subseção VIII - Da Área e testada mínima do lote ................................................. 24 

Subseção IX - Das vagas de garagem, vaga de bicicleta, área/vaga de embarque e 
desembarque, área/vaga de carga e descarga .......................................................... 24 

Subseção X - Do Recuo Viário e Faixa de Domínio............................................... 26 

Seção IV - Do Macrozeamento ................................................................................... 26 

Subseção I - Das Disposições Gerais ...................................................................... 26 

Subseção II - Macrozona de Uso Sustentável I - Rio Riacho ................................. 27 

Subseção III - Macrozona de Uso Sustentável II - Rural ........................................ 28 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 194

 
 

175 
 

Subseção IV - Macrozona de Uso Sustentável III - Piraqueaçu ............................. 28 

Subseção V - Macrozona Agroindustrial e de Interesse Ambiental........................ 29 

Subseção VI - Macrozona Território Indígena ........................................................ 30 

Subseção VII - Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental
 ..................................... ............................................................................................31 

Subseção VIII - Macrozona Urbana de Adensamento Prioritário........................... 31 

Subseção IX - Macrozona de Ocupação Condicionada I - Sede e Guaraná.... ....... 32 

Subseção X - Macrozona de Ocupação Condicionada II - Litoral .......................... 33 

CAPÍTULO VI - DO PERÍMETRO URBANO ............................................................. 35 
CAPÍTULO VII - DO ZONEAMENTO MUNICIPAL ................................................. 37 

Subseção I - Das Disposições Gerais ...................................................................... 37 

Subseção II - Zonas de Proteção Ambiental ........................................................... 38 

Subseção III - Zona de Interesse Histórico ............................................................. 43 

Subseção IV - Eixo Estruturante ............................................................................. 44 

Subseção V - Eixo de Dinamização ........................................................................ 45 

Subseção VI - Zona de Ocupação Preferencial ....................................................... 45 

Subseção VII - Zona de Ocupação Controlada ....................................................... 46 

Subseção VIII -Zona Turística ................................................................................ 46 

Subseção IX - Zona Especial de Interesse Social ................................................... 47 

Subseção X - Zona de Projeto Especial .................................................................. 51 

Subseção XI - Zona Empresarial ............................................................................. 52 

Subseção XII - Zona de Intervenção Urbanística.................................................... 53 

Subseção XIII - Zona de Mobilidade Urbana e Transporte .................................... 56 

CAPÍTULO VIII - DO PARCELAMENTO DO SOLO ................................................ 56 
Seção I - Disposições Gerais....................................................................................... 56 

Seção II - Da Modificação do Parcelamento .............................................................. 58 

Seção III - Dos Requisitos Urbanísticos para Loteamento e Desmembramento ........ 60 

Seção IV - Da Aprovação do Projeto de Loteamento ................................................. 65 

Seção V - Da aprovação do Projeto de Desmembramento ......................................... 71 

Seção VI - Dos Condomínios por Unidades Autônomas ........................................... 72 

Seção VII - Do Loteamento Empresarial .................................................................... 77 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 195

 
 

176 
 

Seção VIII - Da Fiscalização, Notificação, Vistoria e do Alvará de Conclusão de Obras 
do Loteamento ............................................................................................................ 79 

Subseção I - Da Fiscalização ................................................................................... 79 

Subseção II - Da Notificação e Vistoria .................................................................. 79 

Subseção III - Do Alvará de Conclusão de Obras ................................................... 80 

Seção IV - Do Urbanizador Social.............................................................................. 81 

Subseção I - Disposições Gerais ............................................................................. 81 

Subseção II - Da Parceria entre o Município e o Urbanizador Social ..................... 81 

Subseção III - Da Tramitação dos Expedientes de Urbanização Social ................. 83 

Subseção IV - Do Termo de Compromisso ............................................................ 85 

Subseção V - Das Disposições Complementares .................................................... 86 

CAPÍTULO IX - DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E 
ACESSIBILIDADE ....................................................................................................... 87 

Seção I - Do Sistema Viário Básico ............................................................................ 89 

CAPÍTULO X - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA .......................... 91 
Seção I - Estudo de Impacto de Vizinhança ............................................................... 91 

Subseção I - Da Responsabilidade pela Elaboração do EIV ................................... 94 

Subseção II - Do Termo de Referência ................................................................... 95 

Subseção III - Do Conteúdo .................................................................................... 96 

Subseção IV - Do Termo de Referência para elaboração do EIV ........................... 97 

Subseção V - Da apresentação, análise e aprovação do EIV ................................ 103 

Subseção VI - Das Diretrizes Gerais ..................................................................... 105 

Subseção VII - Das Medidas Condicionantes ....................................................... 106 

Seção II - Do Uso das Vias Públicas ........................................................................ 108 

Seção III - Dos Instrumentos Indutores do Uso Social da Propriedade .................... 114 

Seção IV - Do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU Progressivo no tempo 116 

Seção  V - Do direito de Preempção ......................................................................... 117 

Seção VI - Contribuição de Melhoria ....................................................................... 119 

Seção VII - Da concessão do Direito real de uso...................................................... 119 

Seção VIII - Da concessão do uso especial para fins de moradia ............................. 121 

Seção IX - Da usucapião Especial de imóvel urbano ............................................... 121 

Subseção I - Da Usucapião Urbano....................................................................... 121 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 196

 
 

177 
 

Subseção II - Da Usucapião Urbano Coletivo ...................................................... 122 

Seção X - Do direito de Superfície ........................................................................... 123 

CAPÍTULO XI - DA OUTORGA DO DIREITO DE CONSTRUIR E DE ALTERAÇÃO 
DE USO ........................................................................................................................ 126 
CAPÍTULO XII - DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR ............ 127 
CAPÍTULO XIII - DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS ................... 128 
CAPÍTULO XIV - DOS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS E FINANCEIROS 
(TRIBUTÁRIOS) ......................................................................................................... 131 
CAPÍTULO XV - DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO ................... 132 
TÍTULO II - DOS INSTITUTOS JURÍDICOS E POLÍTICIOS .......................... 134 
CAPÍTULO I - DA DESAPROPRIAÇÃO .................................................................. 134 

Seção I - Disposições Gerais..................................................................................... 134 

Seção II - Da Desapropriação para Fins de Proteção Ambiental .............................. 135 

Seção III - Da Desapropriação com Pagamento em Títulos ..................................... 136 

CAPÍTULO II - DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA .............................................. 137 
CAPÍTULO III - DAS LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS .................................... 137 
CAPÍTULO IV - DO TOMBAMENTO ....................................................................... 138 

Seção I - O Processo de Tombamento ...................................................................... 142 

Seção II - Dos Efeitos de Tombamento .................................................................... 144 

Seção III - Disposições Especiais ............................................................................. 146 

CAPÍTULO V - DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ......................................... 146 
Seção I - Do Sistema Municipal de Unidades de Conservação ................................ 146 

Seção II - Das Áreas Verdes ..................................................................................... 150 

CAPÍTULO VI - DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA .......................................... 151 
Seção I - Disposições Gerais..................................................................................... 151 

Seção II - Das Diretrizes para a Regularização de Assentamentos Precários, Conjuntos 
Habitacionais, Loteamentos e Edificações ............................................................... 156 

TÍTULO III - DA PARTICIPAÇÃO POPULAR .................................................... 158 
CAPÍTULO I - CONSELHO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL ......................... 158 
CAPÍTULO II - DA REVISÃO DO PDM ................................................................... 162 
CAPÍTULO III - DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES ........................ 163 
CAPÍTULO IV - GESTÃO DA POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL ................... 164 
CAPÍTULO V - DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ...................................................... 166 
TÍTULO IV - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES ............................................ 166 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 197

 
 

178 
 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS .................................................................... 167 
Seção I - Das Notificações e Auto de Infração ......................................................... 168 

Seção II - Das Multas ................................................................................................ 170 

Subseção I - Da Aplicação de Penalidades por Infrações às Normas de Parcelamento
 ............................................................................................................................... 171 

Seção III - Dos Recursos .......................................................................................... 172 

TÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS ................................... 173 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 198

PORTARIA Nº 16819
Publicação Nº 291144

PORTARIA N.º 16.819, DE 05/08/2020.

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR CONTRATADO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E COM 
BASE NO ARTIGO 192 DA CLT E CONSIDERANDO O CONTIDO NO MEMORANDO N.º 570/2020-SEMAD/SST, DA SEÇÃO 
DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora abaixo descrita, o Adicional de Insalubridade de 20% sobre o salário mínimo:

Nome Matrícula A partir Proc. nº
MARINA DIAS OLIVEIRA 32.413 29/07/2019 7.664/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 29/07/2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 05 de Agosto de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

CLENIR SANI AVANZA

Secretária de Saúde

PORTARIA Nº 16820
Publicação Nº 291146

PORTARIA N.º 16.820, DE 06/08/2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DO ART.98 DA LEI N.º 2.898, DE 31/03/2006;

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER, por necessidade imperiosa de serviço, o gozo de férias concedidas através da Portaria n.º 
16.790/2020, do Servidor abaixo descrito, ficando os dias restantes a ser gozados em momento oportuno de uma só 
vez, de acordo com o Parágrafo único do Artigo 5º do Decreto nº 29.528/2015, conforme solicitação no Memorando n.º 
0403/2020-RCT/FÉRIAS-GRH e 180/2020-SEMAM:

NOME MATR. PERÍODO INTERROMPIDO PERÍODO AQUISITIVO DIAS RESTANTES
FLÁVIO GONÇALVES DA 

SILVA
21.898

03/08/2020 a 01/09/2020
(totalidade)

2017/2018
30

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 06 de Agosto de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 16821
Publicação Nº 291145

PORTARIA N.º 16.821, DE 06/08/2020.

HOMOLOGA FÉRIAS PARA SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI N.º 2.898/ 2006 E A LEI N.º 4.118/2017;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar férias dos Servidores constantes na relação anexa no mês de AGOSTO de 2020, Lote 3309, nos res-
pectivos períodos.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 06 de Agosto de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

GOZO DE 
DIAS

MATR NOME
INÍCIO PERÍ-

ODO
FIM DO PERÍ-

ODO
INICÍO DAS 

FÉRIAS
TÉRMINO FÉ-

RIAS

30 29214 BARBARA GOMES PESSOTTI 22/02/2018 21/02/2019 03/08/2020 01/09/2020

30 2653 CARLITO CORREIA CAROLINO 31/03/2019 30/03/2020 03/08/2020 01/09/2020

30 32091 ESTER DOS SANTOS SOUSA 18/07/2019 17/07/2020 10/08/2020 08/09/2020

19 27221 FANKER OLAVIO DOS SANTOS 03/11/2018 02/11/2019 03/08/2020 21/08/2020

30 26579 HENRIQUE GOZZER RAMOS 30/03/2018 29/03/2019 10/08/2020 08/09/2020

30 394
LUCILENA SCHWENCK DE OLI-

VEIRA GALVAO
01/09/2018 31/08/2019 03/08/2020 01/09/2020

PORTARIA SEMSU Nº 060 DE 10/08/2020
Publicação Nº 291276

PORTARIA SEMSU Nº. 060 DE 10/08/2020.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DETERMINADAS PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, ATRAVÉS DO DECRETO 38.153, DE 
36/06/2020.

Considerando o paragrafo único, do artigo 2, do Decreto nº 38.153, emitido em 30/06/2020.

Considerando o artigo 39 do Decreto nº 38.153, emitido em 30/06/2020.

RESOLVE:

Art. 1º Todo servidor, lotado na Secretaria de Suprimentos, que possuir laudo médico indicando seu afastamento das 
atividades laborais, por prazo indeterminado, deverá procurar a perícia médica da Prefeitura, a fim de obter um atestado 
médico, para validação das informações contidas no respectivo laudo.

Art. 2º Todo servidor, lotado na Secretaria de Suprimentos, deverá encaminhar cópia do atestado ao Secretário, para que 
a secretaria tenha ciência de seu afastamento e por quanto tempo. A fim de readequar as atividades da secretaria.

Art. 3º Os casos omissos serão tratados diretamente pelo secretário, com o respectivo servidor.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação e revoga a Portaria nº 054 DE 27/07/2020.

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz

Decreto nº 35.470 de 01/03/2019
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TERMO DE ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO
Publicação Nº 291287

 

TERMO DE ADESÂO DE 
REGITRO DE PREÇO

354

AV Moroba, 20 Moroba
29192733 - Aracruz-ES

Fone: 32961092 / Fax: 32961092 email: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ         

Processo de Adesão
Data de Validade

05/08/2020
02/09/2020

Órgão Gerenciador

Endereço

Bairro

Cidade Estado CEP

Telefone

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO

AVN MOROBA

MOROBÁ                                  

ARACRUZ                                 ES 29192-733

(27)3270-7044

Data de Abertura
Número/ Ano Ata 26 / 2019 Data de Emissão 02/09/2019

8650 Data de Publicação

Material Un. Marca Modelo Qtde Pr. Unitário

1.61.05.0046-3 UN                                                             10 479,6500

EVAPORADORA, PARTE INTEGRANTE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL, 12000 BTUS, 220 V, CICLO FRIO, POTÊNCIA APROX 1190 
W,  VAZÃO DE AR APROX 460 M³/MIN, CONTROLE REMOTO, BOTÃO LIGA/DESLIGA NO PAINEL FRONTAL, CONTROLE DE DIREÇÃO DO AR 
(PARA CIMA / PARA BAIXO), MIN 3 OPÇÕES DE RESFRIAMENTO/ VENTILAÇÃO, FUNÇÕES SLEEP, SWING, TURBO, BRISA, TIMER, FILTRO ANTI-
BACTÉRIA, DESUMIDIFICAÇÃO, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO) A

1.61.05.0048-0 UN                                                             10 653,6800

CONDENSADORA,PARTE INTEGRANTE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIGH WALL, 12000 BTUS, 220 V, CICLO FRIO, POTÊNCIA APROX 1190

MCR75500 Página :  1Data: 10/08/2020 17:21:09
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TERMO DE ADESÃODE RP 347
Publicação Nº 291288

 

TERMO DE ADESÂO DE 
REGITRO DE PREÇO

347

AV Moroba, 20 Moroba

29192733 - Aracruz-ES

Fone: 32961092 / Fax: 32961092 email: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ         

Processo de Adesão

Data de Validade

21/07/2020

04/06/2021

Órgão Gerenciador

Endereço

Bairro

Cidade Estado CEP

Telefone

Superitendencia Municipal de Esportes de Pouso Alegre

RUA RUA

37550-000

(35)3449-4088

Data de Abertura

Número/ Ano Ata 125 / 2020 Data de Emissão 05/06/2020

7934 Data de Publicação

Nº 45

Fornecedor 005317 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA EPP

Material Un. Marca Modelo Qtde Pr. Unitário

1.61.04.0086-8 UN 10 6.320,0000

PLAYGROUND COLORIDO 01 TORRE - TORRE CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 
X 1,00 METROS COM COBERTURA CÔNICA EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO FORMATO DE TELHA COLONIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 
4.90 DE CIRCUNFERÊNCIA, 0.75CM DE RAIO 0.50 CM DE ALTURA COM ENCAIXE DAS COLUNAS EMBUTIDAS, SENDO COLUNAS EM MADEIRA 
PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 9,00 X 9,00 COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA, NA COR ITAÚBA, PLATAFORMA EM PLÁSTICO 
ROTO-MOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 (H 1,20) * 01 - TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTO-MOLDADO DE MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 3,00 X 0,80 FIXADO NA TORRE COM BORDA DE PLÁSTICO ROTO-MOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 0,90; * 
01 - ESCADA COM SEIS DEGRAUS EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO EM POLIETILENO E FITA ANTIDERRAPANTE E ESPESSURA MÍNIMA DE 5MM 
COM CORRIMÃO EM AÇO CARBONO.* 01 BALANÇO TEEN MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.50 X 2.10 X 1.70 COM ESTRUTURA EM MADEIRA 
PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.30 COM CRUZETA NA COR ITAÚBA COM JUNÇÃO EM ROTOMOLDADO, TRAVESSA TUBULAR 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.50 NA CHAPA 2MM COM 04 POLEGADAS, BALANÇOS COM ASSENTO EM ROTOMOLDADO MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 0.45 X 0.20 CORRENTES GALVANIZADAS COM ELO LONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.50 DE COMPRIMENTO COM, 
SUPORTE EM V FERRO 3/8 E PORCA TRAVANTE, COM BUCHAS DE NAYLON PARA EVITAR DESGASTES NA CORRENTE;

1.61.04.0087-6 UN 20 15.800,0000

PLAYGROUND COLORIDO 3 TORRES - TORRE CONFECCIONADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 
X 1,00 METROS COM COBERTURA CÔNICA EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO FORMATO DE TELHA COLONIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 
4.90 DE CIRCUNFERÊNCIA, 0.75CM DE RAIO 0.50 CM DE ALTURA COM ENCAIXE DAS COLUNAS EMBUTIDAS, SENDO COLUNAS EM MADEIRA 
PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 9,00 X 9,00 COM REFORÇO INTERNO TIPO CRUZETA, NA COR ITAÚBA, PLATAFORMA EM PLÁSTICO 
ROTO-MOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 (H 1,20) * 01 DESCIDA DE BOMBEIRO COM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR DE 
DIÂMETRO APROXIMADO DE 38,1MM, PAREDE DE APROXIMADAMENTE 2,00MM E COMPRIMENTO (ALTURA) DE APROXIMADAMENTE 2750MM, 
FIXADO AO PISO E A TORRE + NO MÍNIMO 05 RIPAS DE MADEIRAS FIXADAS NA TORRE COMO SUBIDA; * 01 ESCORREGADOR CARACOL EM 
PLÁSTICO ROTOMOLDADO OU FIBRA DE LÃ DE VIDRO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM APROXIMADAMENTE 1500MM X 540MM DE 
LARGURA; * 01 DECK AUXILIAR EM MADEIRA DE ITAÚBA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 1000X1000MM; * 02 GUARDA CORPO COM 
ALTURA APROXIMADA DE 670MM (NECESSÁRIO MÍNIMO 800MM) EM AÇO TUBULAR DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 25,4MM COM PAREDE DE 
1,55MM E HASTES DE 12,7MM APROXIMADAMENTE; * 01 TUNEL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 2,00 
METROS DE COMPRIMENTO X 80CM DE ABERTURA; * 01 RAMPA COM CORDA DE NÓS MEDINDO APROXIMADAMENTE 2000MM DE 
COMPRIMENTO X 920MM DE LARGURA, RAMPA COM ASSOALHO E TRAVESSAS EM ITAÚBA, CORRIMAOS EM AÇO TUBULAR DIÂMETRO 
APROXIMADO DE 31,75MM E PAREDE DE 2,00MM, CORDA DE NYLON DE 14,00MM DE DIÂMETRO APROXIMADAMENTE COM NÓS; * 01 
ESCORREGADOR RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, SEÇÃO DE DESLIZAMENTO COM 2700MM X 530MM DE LARGURA 
APROXIMADAMENTE; * 01 RAMPA DE CORDAS COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 42,60MM E 31,75MM E 
PAREDE DE APROXIMADAMENTE 2,00MM. CORDA DE NYLON DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 14,00MM E UNIÕES EM PLÁSTICO INJETADO; * 01 
PASSARELA RETA COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 31,75MM E PAREDE DE APROXIMADAMENTE 
2,00MM, BARRAS VERTICAIS DE DIÂMETRO APROXIMADO DE 9,525MM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1950MM DE COMPRIMENTO X 940MM 
DE LARGURA E ALTURA DE 800MM. ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA COM TRAVESSAS DE ITAÚBA; 01 BALANÇO TEEN MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 2.50 X 2.10 X 1.70 COM ESTRUTURA EM MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.30 COM CRUZETA NA 
COR ITAÚBA COM JUNÇÃO EM ROTOMOLDADO, TRAVESSA TUBULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 2.50 NA CHAPA 2MM COM 04 
POLEGADAS, BALANÇOS COM ASSENTO EM ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 0.45 X 0.20 CORRENTES GALVANIZADAS COM 
ELO LONGO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.50 DE COMPRIMENTO COM, SUPORTE EM V FERRO 3/8 E PORCA TRAVANTE, COM BUCHAS DE 
NAYLON PARA EVITAR DESGASTES NA CORRENTE; *01 - ESCADA COM SEIS DEGRAUS EM PLÁSTICO ROTO MOLDADO EM POLIETILENO E 
FITA ANTIDERRAPANTE E ESPESSURA MÍNIMA DE 5MM COM CORRIMÃO EM AÇO CARBONO; * 01 TOBOGÃ EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, 
COM 2600MM DE COMPRIMENTO X 760MM DE DIÂMETRO ( MEDIADAS APROXIMADAS), FIXADO A TORRE COM PAINEL DE PLÁSTICO 
ROTOMOLDADO E AO PISO COM SEÇÃO DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO; * 01 GUARDA CORPO COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 
COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 25,4MM X PAREDE DE 1,55MM, COM BARRAS VERTICAIS DE DIÂMETRO 12,7MM. ALTURA APÓS MONTAGEM 
DE 800MM APROXIMADAMENTE. TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DEVERÃO SER ESCONDIDOS POR TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO.
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TERMO DE COMPROMISSO ARACRUZ X PHOENIX
Publicação Nº 291275

 

 
 

Termo de Compromisso entre Prefeitura Municipal de Aracruz e Phoenix Fibra 
1 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Pelo presente instrumento, as Partes, de um lado, 
 
PHOENIX FIBRA DO BRASIL S.A., sociedade empresária limitada de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 28.594.217/0001-96, com sede na Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 
105, conjuntos 1811/1812/1813 – Ed. Edifício Thera Berrini Office – Cidade Monções – São 
Paulo/SP, CEP: 04571-900, neste ato devidamente representada na forma de seu Estatuto 
Social, doravante denominada simplesmente “Phoenix Fibra”. 
 
e, de outro lado,  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, ente público, inscrita no CNPJ sob nº 
27.142.702/0001-66, com sede estabelecida na Av. Morobá, nº 20 – Morobá – Aracruz/ES, 
CEP: 29192-733, neste ato representada pelo Ilustre Secretário Municipal de Obras, Sr. João 
Paulo Calixto da Silva, doravante denominada “Prefeitura”, e em conjunto doravante 
denominadas simplesmente “Partes”. 
 
Considerando que: 
 
i) A Phoenix Fibra é uma empresa provedora de infraestrutura passiva para rede de fibra 

óptica; 
 

ii) Para a consecução do plano de expansão de rede de fibra óptica no Município de 
Aracruz, a Phoenix Fibra realizou obras de “infraestrutura subterrânea”, nos termos da 
Permissão de Uso nº 001/2020, celebrada em 10 de março de 2020; 

 
iii) A Lei Municipal nº 3.143, de 30 de setembro de 2008, que instituiu o Plano Diretor 

Municipal de Aracruz/ES; 
 

iv) A Prefeitura reconhece a importância da instalação de infraestrutura dedicadas à 
prestação dos serviços de telecomunicações, como forma de promover o 
desenvolvimento econômico e tecnológico; 

 
v) A Prefeitura vislumbra uma melhoria nas condições do uso da propriedade urbana em 

prol do bem-estar dos cidadãos, ao tomar conhecimento do interesse da Phoenix Fibra 
e das Empresas de Telecomunicações na expansão de rede de fibra óptica no Município 
de Aracruz, requereu à Phoenix Fibra a construção de um muro no Cemitério Municipal; 

 
vi) O relevante interesse público vinculado aos serviços prestados pelas Empresas de 

Telecomunicações, bem como frente à necessidade de que haja cada vez mais 
investimentos em infraestrutura de suporte para prestação desses serviços à sociedade; 
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vii) A Phoenix Fibra reconhece a importância em contribuir com desenvolvimento municipal 

de Aracruz, conforme a Lei Municipal nº 3.143/2008, e concorda em realizara construção 
do muro do Cemitério Municipal, com caráter exclusivo de contribuir com o 
desenvolvimento urbano da região.  
 

Resolvem as Partes firmar o presente Termo de Compromisso, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO   
 
1.1 Constitui objeto do presente Termo, a cooperação entre as Partes, mediante a 
construção pela Phoenix Fibra do muro do Cemitério Municipal, localizado na Rua Rafael 
Bravo, Jacupemba – Aracruz/ES, dentro do prazo de 04 (quatro) meses, em observância ao 
Memorial Descritivo (Anexo I) 
 
1.2 A Phoenix Fibra reforça que a referida construção se realiza com o único interesse de 
contribuir com desenvolvimento municipal de Aracruz e em razão da responsabilidade social 
que norteia sua conduta.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO  
 
2.1 O presente Termo terá vigência até a data da conclusão da obra mencionada na 
cláusula 1.1, só podendo ser alterado em comum acordo entre as Partes, mediante 
celebração de termo aditivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – QUITAÇÃO 
 
3.1 Após o cumprimento da obrigação da cláusula 1.1, o presente Termo estará terminado 
de pleno direito, não surtindo mais quaisquer efeitos, sendo que a Prefeitura dará à Phoenix 
Fibra a mais ampla, geral e irrevogável quitação das obrigações acordadas. 
 
3.2 Após a construção do muro do Cemitério Municipal, caberá exclusivamente à 
Prefeitura proceder com a sua manutenção, ficando desde já a Phoenix Fibra isenta de toda 
e qualquer responsabilidade neste sentido.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1 O presente Termo obriga as Partes e seus sucessores, em todos os seus termos, 
cláusulas e condições, sendo que a Prefeitura se dá por satisfeita quanto às obrigações da 
Phoenix Fibra previstas neste instrumento, outorgando-lhe a mais plena, rasa, irretratável, 
irrevogável e irrestrita quitação quanto às obrigações pactuadas e exigidas por este Termo. 
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4.2 De forma a dar transparência e publicidade à compensação ajustada, a Prefeitura se 
compromete a publicar um extrato do presente termo na imprensa oficial local, dentro do 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados de sua assinatura.  
 
4.3 A eventual inobservância pelas Partes de qualquer dos prazos estabelecidos no 
presente Termo, desde que resultante de caso fortuito ou força maior, na forma tipificada 
no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, não constituirá descumprimento do presente, 
devendo ser imediatamente comunicada e justificada à outra Parte, o qual, se for o caso, 
fixará novo prazo para o adimplemento da obrigação não cumprida.  
 
CLÁUSULA QUINTA – FORO  
 
5.1 Fica eleito o foro da Comarca de Aracruz/ES, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir as controvérsias que porventura decorram deste 
Termo, que não puderem ser solucionadas através de entendimento entre as Partes. 
 
E por estarem de acordo, e para validade do que ficou ajustado, as Partes assinam o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza entre si os legítimos 
efeitos de direito, subscrito por 02 (duas) testemunhas. 
 
Aracruz, 07 de agosto de 2020. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
 
 

 
Por: Secretário Municipal de Obras 
João Paulo Calixto da Silva 
 

 

 
PHOENIX FIBRA DO BRASIL S.A. 
 
 

 
Por:  
 

 
Por:  
 

 
Testemunhas: 
 
 

 
Nome: 
CPF:  

 
Nome: 
CPF:  
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RADIANTE ENGENHARIA LTDA., BR 277, nº 748, Mossunguê, Curitiba/PR, CEP 82305-100 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

DADOS DA OBRA 
CONTRATANTE: SEMOB- PMA 

OBRA: Execução do Muro de Alvenaria 

LOCAL: Cemitério Municipal Recanto da Paz, situado na Rua Pedro de Souza no 

Distrito de Jacupemba neste Município de Aracruz/ES. 

 
1. GENERALIDADES 
O memorial descritivo refere-se à obra de construção do muro de alvenaria em blo- 

cos de cimento, revestida com argamassa e pintura a cal, para complementação 

do muro existente, na divisa lateral e no fundo junto a Rua Francisco Rui Netto que 

faz entroncamento com Estrada Velha, na extensão de 155,23 metros, no entorno 

do Cemitério Municipal Recanto da Paz, situado na Rua Pe- dro de Souza no 

Distrito de Jacupemba neste Município de Aracruz/ES. 

Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos entre 

com propriedades de terrenos adjacentes a obra, ou intenções de alterações, de- 

verão ser verificadas e autorizadas junto SEMOB-PMA. 

O Mestre de Obra, Empreiteiro, Pedreiro ou qualquer outro profissional que atuar na 

obra em qualquer fase que seja, deverá obedecer ao Memorial Descritivo, res- 

peitando as suas áreas de atuação. Bem como atender as especificações técni- 

cas NBR 15270-1, que trata a construção de blocos ceramicos em alvenaria.  
 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Para iniciar a obra é necessário: 

• Autorização da SEMOB; 

• Verificar in loco se os piquetes de locação da obra, estão de acordo com de- 

senho, que contempla o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadas- 
tral elaborado pela empresa DAN, em anexo; 

• Providenciar ponto d’água e energia , que não sejam da municipalidade; 

• ART do engenheiro responsável pela obra; 

• Canteiro de obras; 
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3. ESCAVAÇAO DA VALA 
Haverá a necessidade de realizar a escavação manual do solo, em uma profundi- 

dade e largura não superior a 70 cm. Para fins desse serviço, a profundidade é 

entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terre- 

no a partir do qual se começou a escavar manualmente. 

 
4. REATERRO MANUAL DAS VALAS 
O serviço de reaterro, que forem necessários, serão executados com material 

aproveitado da escavação, sem entulhos e material orgânicos e o material exce- 

dente deverá ser descartado; ou seja, deverá ser realizado o bota fora pelo con- 

tratado. 

 
 
 

5. LASTRO DE BRITA 
Deverá ser realizado o lastro de brita no interior da cava, após a regularização e 

compactação do terreno de fundação, em todo segmento do muro a ser construí- 

do no local. O material indicado para o lastro é a brita nº 02, na espessura de 3cm, 

em todo perímetro da obra onde será erguido a sapata corrida. 

 
6. CONSTRUÇÃO DA SAPATA CORRIDA, PILAR E CINTA DE AMARRAÇÃO: 

 
A Sapata corrida em concreto armado será construída em toda a base de sustenta- 

ção e em toda extensão do muro, em concreto, nas dimensões de 30cm na base e 

20cm na altura, ou seja; de consumo de concreto de 0,06m3/m. Com ferragem 

indicada na sua base na transversal ao muro a seção com bitola de Ø5 mm em CA-

50 espaçada a cada 12 cm, e no sentido longi- tudinal é indicado a ferragem na 

quantidade de 3 unidades com bitola de Ø 10,00mm em CA-50. 

O Pilar de concreto armado será construído a cada 3 metros de espaçamento entre 

eles e em toda extensão do muro, em concreto, nas dimensões de 60cm por e  

60cm e altura de 1,50 metros. Com ferragem no sentido vertical é indicado a 

quantidade de 4 unidades com bitola de Ø 10,00mm CA-50 e estribo com ferragem 

na seção de Ø 5mm CA-60 espaçado a cada 12cm. 

  A Cinta indicada sobre a alvenaria dos blocos e amarração dos pilares, será cons- 

truída longitudinalmente e em toda extensão do muro, em concreto, nas dimensões 
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de 20cm por 20cm na altura. Com ferragem corrida no sentido longitudinal é 

indicado a quantidade de 4 unidades com bitola de Ø 10,00mm CA-50 e estribo 

com ferra- gem na seção de Ø 5mm CA- 60 espaçado a cada 12cm. 

A estrutura de concreto armado será executada in loco, devendo observar as es- 

pecificações e seguindo as normas da ABNT. Para as sapatas, pilares e cintas, 

deverá ser utilizado concreto com resistência característica a compressão (Fck) de 

20 MPa, Slump 10+-2, com aditivo impermeabilizante. A disposição das arma- 

duras deverá seguir a indicação desse memorial descritivo. 

Todas as concretagens dos elementos estruturais somente poderão ser executa- 

das mediante vistoria e autorização da fiscalização da obra. Não poderão ser rea- 

lizadas alterações na estrutura sem prévia autorização da fiscalização da obra. 

Deverão ser retirados, no mínimo, 02 corpos de provas de concreto, para deixar a 

disição da fiscalização para testes.  

São previstas juntas de dilatação, com espessura de 20 mm, executadas com EPS 

com Mastique. 

Em relação a concretagem, a mesma só poderá ser feita em horários com tempe- 

ratura abaixo de 30º (preferencialmente no início da manhã) e não poderá ser 

executada em dias chuvosos. Antes da concretagem, todas as fôrmas deverão ser 

umedecidas. 

A cura do concreto, utilizado para confecção do muro, deverá ser feita com mo- 

lhagem constante (no mínimo 3 vezes ao dia) dos elementos, durante 05 dias se- 

guidos. 

O adensamento será obtido por vibradores de imersão ou por vibradores de forma 

e o equipamento a ser utilizado terá dimensão compatível com a posição e tama- 

nho da peça a ser concretada. A vibração será executada de modo a impedir as 

falhas de concretagem e evitar a segregação da nata de cimento. 

O aço, a ser utilizado, deverá possuir características em relação a seção, confor- 

me esse memorial descritivo. 

Deverão ser utilizados espaçadores adequados para cada elemento do muro e 

garantir um cobrimento mínimo de 3 cm para a sapata corrida e 2,5 cm para as 

vigas e pilares. 

As fôrmas de madeira, a serem utilizadas, devem ser de boa qualidade. Para me- 

lhoramento no reaproveitamento das fôrmas, é obrigatório o uso de desmoldante. 
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Estão inclusos nesse serviço, escoramento, e demais elementos, garantindo a es- 

tanqueidade do concreto. Em caso de a fôrma “abrir”, o trecho com problemas 

deverá ser refeito. 

 
 
 

7. IMPERMEABILIZAÇÃO 
Deverá ser aplicado no mínimo 2 demãos de emulsão asfáltica (ISOL 2 ou simi- 

lar), na sapata corrida, em toda sua largura 40 cm, de altura em cada lado e nas 3 

primeiras fiadas de blocos. O muro deverá ser previamente lavado, estar isento  de 

pó, areia, resíduos de óleo, graxa, desmoldante, etc. Aplicar uma demão de 

penetração e, no mínimo, mais uma demão de cobertura da solução asfáltica com 

rolo, pincel ou trincha, aguardando o período para secagem entre elas de no mí- 

nimo 18 horas. 

 
 

8. ALVENARIA 
 
 

A Alvenaria deve ser executado em Tijolo com 6 furos ou em blocos de concreto 

vazados na vertical com dimensões de 14x19x39cm, espessura de 14cm, em uma 

altura de 1,20m; ou se- ja, 1,20m2/m de alvenaria por metro de muro a ser 

executado, sendo assentado sobre argamassa de cimento, areia e Alvenarit na 

proporção de 1:3 em volume. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando 

em período de cura comple- to, e sem apresentar fissuras ou porosidades. Devem 

ser assentados, seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerância de 0,50cm. 

 
9. CHAPISCO 

Todas as alvenarias e estruturas de concreto deverão ser receber uma ca- 

mada de chapisco, espessura de 0,5 cm, traço da argamassa de 1:3, cimento e 

areia e consumo de 3,6 litros de emulsão polimérica (adesivo, tipo Bianco) para 

cada m³ de argamassa. Antes da aplicação desta camada, toda a alvenaria e es- 

trutura deverá ser previamente umedecida. 
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10.  MASSA ÚNICA 
 

  Todas as alvenarias e estruturas de concreto deverão receber, posteriormente  
ao chapisco, uma camada de massa única, espessura de 1,5 cm, traço da  
argamassa de 1:4, cimento e areia e consumo de 3,0 litros de redareboco para  
cada m³ de rgamassa. Antes da aplicação desta camada, toda a alvenaria e  
estrutura deverá ser previamente umedecida. 

 
 
11. PINTURA 

 

Após finalizada a etapa da massa única, deverá ser aplicado 02 demãos de 

tinta a cal (deverão esta- rem limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor). 
 

Ressaltamos que na pintura do muro, tem que ser considerado a extensão de 284 

metros de muro que já existente e 155 metros de muro que será construído con- 

forme esse Memorial descritivo. 

 
12. SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA 

Após a finalização da execução do muro, impermeabilização, camadas de 

revestimento e demais elementos, deverá ser retirado todo o entulho da obra, es- 

tando a mesma em perfeito estado para utilização. 

 
 
 

Aracruz/ES, maio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Radiante Engenharia Ltda 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

3º TERMO ADITVO CONTRATO Nº 055-2019 - SANESCON PROJETOS E CONSULTORIA
Publicação Nº 291068

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 55/2019 PROCESSO Nº 126/2018

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

Contratada: SANESCON PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI.

Objeto: Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo de vigência do contrato em 51 dias com início no dia 
05/08/2020 e término no dia 24/09/2020 e prorrogação do prazo de execução do contrato em 19 dias com início no dia 
05/08/2020 e término no dia 23/08/2020, conforme estabelecido no art. 79, § 5º e art. 57, § 1º, II da Lei 8.666/93 e 
suas alterações.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 211

Barra de São Francisco

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2020
Publicação Nº 291215

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 000015/2020

1. Síntese do objeto: Aquisição de equipamentos, para o desenvolvimento de atividades exercidas na SEMEC- Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura e escolas da Rede Pública Municipal de Barra de São Francisco-ES, para o ensino a dis-
tância, conforme Termo de Referência e Anexo I do Edital.

2. Tipo de licitação: Pregão Eletrônico 000015/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM.

3. Sessão de julgamento das propostas e documentação: às 09:00 horas do dia 24 de agosto de 2020 no Portal de Com-
pras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br.

4. Locais para informações e obtenção do Edital e seus anexos: Portal de Compras do Governo Federal - www.compras-
governamentais.gov.br; sitio oficial da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, ES - www.pmbsf.es.gov.br; sala da 
Comissão Permanente de Licitação, sito na Alameda Santa Terezinha, nº 100, Bairro Centro, na cidade de Barra de São 
Francisco - Estado do Espírito Santo.

Barra de São Francisco, 10 de agosto de 2020.

EMÍDIO MORAES NETTO

Pregoeiro Oficial

AVISO DE REABERTURA CHAMADA PÚBLICA 003/2020
Publicação Nº 291225

AVISO DE REABERTURA

Chamada Pública 000003/2020

1. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES, designada pelo Decreto nº 
005/2020, tendo em vista a solicitação do Secretário Municipal de Educação, o qual requer a reabertura do procedimento 
em epígrafe, vem por meio deste, tornar público a reabertura da Chamada Pública Nº 003/2020, cujo objeto é a Aquisição 
de gêneros alimentícios, por meio da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, para o 
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, para o ano de 2020, conforme Termo de Referência.

2. Tipo de licitação: Chamada Pública 000003/2020 - MENOR PREÇO.

3. Audiência para recebimento, reabertura dos envelopes e julgamento da documentação e das propostas: Dia 11/09/2020, 
às 09:00 horas.

4. O Edital, bem como a atualização da planilha de preços, poderão ser retirados no Site oficial da Prefeitura Municipal de 
Barra de São Francisco, através do link: <http://www.pmbsf.es.gov.br

Barra de São Francisco, 10 de agosto de 2020.

Mirella Neves Ricardo

Presidente da CPL
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DECRETO Nº 249, DE 05 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291183

DECRETO Nº 249, DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

INSTITUI O GABINETE DE GESTÃO DE CRISE COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS, CONFORME CALAMIDADE PÚBLICA NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 66, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Decreto Legislativo do Congresso Nacional de N.º 6, de 2020 que reconheceu a ocorrência de Estado de 
Calamidade Pública;

Considerando a Lei Federal n.º 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de prevenção e enfren-
tamento da emergência da saúde pública provocada pelo COVID-19,

Considerando o Decreto Estadual n.º 4593-R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em 
saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de novo coronavírus (COVID-19);

Considerando o Decreto n.º 49, de 17/03/2020, o qual decretou situação de emergência em saúde pública no município 
de Barra de São Francisco, decorrente da pandemia da covid-19;

Considerando o Decreto Estadual n.º4.626-R, de 12/04/2020, o qual dispõe de medidas de enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente da covid-19;

Considerando o Decreto nº 138, de 21 de maio de 2020 que reconhece o “Estado de Calamidade Pública” no âmbito do 
Município de Barra de São Francisco, em virtude da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do COVID-19;

Considerando que são passíveis de convalidação os atos administrativos eivados de vício de competência, de forma e de 
procedimento;

DECRETA:

Art. 1º Institui o Gabinete de Gestão de Crise COVID-19, no âmbito do Poder Executivo do Município de Barra de São 
Francisco, de cunho não técnico, com a finalidade de subsidiar a tomada de decisões pelo Poder Executivo, diferentes 
daquelas do Comitê Sanitário de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, no que se referem às medidas temporárias 
de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus observada as 
normativas da União, do Estado e do Município.

Art. 2º O Gabinete de Gestão de Crise COVID-19 é integrado por representantes dos seguintes órgãos:

a) Gabinete do Prefeito;

b) Procuradoria-Geral do Município;

c) Secretaria Municipal de Saúde;

d) Secretaria Municipal de Assistência Social;

e) Defesa Civil Municipal;

f) Corpo de bombeiros;

g) Associação de Feirantes;

h) Câmara Municipal de Vereadores;

i) Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho;

j) Policia Militar do Estado do Espírito Santo;

k) Paróquia São Francisco de Assis (MATRIZ);

l) Associação de Ministros Evangélicos (AME);

m) Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)

n) Instituto Federal do Espírito Santo (IFES);

o) Representante da Sociedade Civil.

Parágrafo único – Cada órgão ou entidade deverá indicar ao Gabinete de Crise o nome e contato do representante titular 
e suplente.
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Art. 3º A coordenação do Gabinete ora instituído caberá a um dos representantes do Gabinete do Prefeito Municipal, a 
quem compete planejar, coordenar e executar as operações de enfrentamento do estado de calamidade pública.

Art. 4º Ficam convalidados todos os atos e decisões tomadas no âmbito do Gabinete de Crise a partir de 12 de maio de 
2020, uma vez presentes os motivos que determinaram suas práticas, seus regulares efeitos, tendo sido respeitado o 
interesse público e sem prejuízo a terceiros.

Art. 5º A desmobilização do Gabinete de Crise ocorrerá por meio de comunicação formal aos órgãos que o integram.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco/ES, 05 de agosto de 2020.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 - FMAS
Publicação Nº 291095

AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança/ES, através de seu Pregoeiro, no cumprimento das Leis 10.520, 
8.666/93 e Leis Complementares, torna público aos interessados que realizará o seguinte processo licitatório:

- Pregão Presencial SRP nº 001/2020 – Exclusivo para ME/EPP

Objeto: Futura e eventual aquisição de água mineral potável acondicionada em galões de 20 litros, mediante Sistema de 
Registro de Preços, com serviço de entrega incluso, destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Data de abertura: 21/08/2020.

Credenciamento: até às 08h:30min

Abertura da Sessão: 08h:30min

A documentação completa do edital poderá ser examinada e adquirida na sede da Prefeitura Municipal, a partir da data 
da publicação deste aviso, no horário de 07h:30min às 12h:30min, através do telefone 27 3768 6512 ou site www.boa-
esperanca.es.gov.br.

Boa Esperança/ES, 10 de agosto de 2020.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

Código Identificador: 2020.013E0500003.02.0008

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020 - FMAS
Publicação Nº 291097

AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Assistência Social de Boa Esperança/ES, através de seu Pregoeiro, no cumprimento das Leis 10.520, 
8.666/93 e Leis Complementares, torna público aos interessados que realizará o seguinte processo licitatório:

- Pregão Presencial SRP nº 002/2020 – Exclusivo para ME/EPP

Objeto: Futura e eventual aquisição de gás de cozinha P13, mediante Sistema de Registro de Preços, com serviço de en-
trega incluso, destinada a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Data de abertura: 24/08/2020.

Credenciamento: até às 08h:30min

Abertura da Sessão: 08h:30min

A documentação completa do edital poderá ser examinada e adquirida na sede da Prefeitura Municipal, a partir da data 
da publicação deste aviso, no horário de 07h:30min às 12h:30min, através do telefone 27 3768 6512 ou site www.boa-
esperanca.es.gov.br.

Boa Esperança/ES, 10 de agosto de 2020.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

Código Identificador: 2020.013E0500003.02.0009
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AVISO RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020 - FMS
Publicação Nº 291113

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 006/2020

Processo nº 881/2020

O Fundo Municipal de Saúde 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 homolo-
gação referente ao Pregão Eletrônico nº 000006/2020, que objetiva a Futura e eventual aquisição de equipo para infusão 
de dietas enterais, frasco para alimentação enteral e seringa, Mediante Sistema de Registro de Preços, visando atender 
as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES. Empresas Adjudicadas: CELESTE DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS LTDA ME, CNPJ n° 06.098.484/0001-30, nos itens 1 e 3 no valor total de R$ 3.405,60 (três mil, 
quatrocentos e cinco reais e sessenta centavos) e MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ n° 30.728.087/0001-89, 
no item 2 no valor total de R$ 3.312,00 (três mil, trezentos e doze reais). Homologação: Em 10 de agosto de 2020, pelo 
Exmº Sr. Prefeito Municipal, Senhor Lauro Vieira da Silva.

Boa Esperança/ES, 10 de agosto de 2020.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

Código identificador: 2020.013E0500002.02.0012

AVISO RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL 002/2020 - FME
Publicação Nº 291115

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E SUA HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Processo nº. 519/2020

O Fundo Municipal de Educação 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 e sua homologação refe-
rente ao Pregão Presencial em epígrafe, objetivando a Contratação de empresa especializada para realização de serviços 
de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva por demanda, em aparelhos de ar condicionado da Secre-
taria Municipal de Educação de Boa Esperança/ES. Empresa Adjudicada: NCS SERVICOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 
31.218.716/0001-93, no valor total de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Homologação: Em 10 de agosto 
de 2020, pelo Exmº Prefeito Municipal, Sr° Lauro Vieira da Silva.

Boa Esperança/ES, 10 de agosto de 2020.

João Flávio Zoteli Areia

Pregoeiro Oficial

Código Identificador: 2020.013E0500005.01.0005

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2018 - SAÚDE
Publicação Nº 291130

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.º 028/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES.

CONTRATADO: JOÃO GERALDO COSER - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 31.279.656/0003-80.
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OBJETO: Este termo tem por objeto o aditamento do contrato nº 028/2018, que tem finalidade a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta, realização e distribuição de exames laboratoriais, clínicos e citopatoló-
gicos, com pagamento pela Tabela de Procedimentos do SUS, com o objetivo de atender as necessidades dos munícipes de 
Boa Esperança-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo Administrativo nº. 3.702/2018, 
Chamamento Público n° 002/2018, e segundo a proposta e demais peças integrantes do edital respectivo, os quais, co-
nhecidos e aceitos pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

PRAZO: Importa o presente aditivo em um acréscimo de 12 (doze) meses no prazo de vigência, no período de 28 de 
agosto de 2020 a 27 de agosto de 2021, no Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018, podendo ser prorrogado de 
acordo com a Lei 8.666/93.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de origem.

PROCESSO Nº 3.702/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018

PROCESSO DE ADITIVO Nº 2475/2020

DATA DE ASSINATURA: 10/08/2020.

Boa Esperança, 10 de agosto de 2020.

LAURO VIEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ANA ROSA MARIN SILVA

GESTORA MUNICIPAL DO FUNDO
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Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO 1.01758/2020
Publicação Nº 291060

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 1.01758/2020 DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE ENTRE SI 
FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E A EMPRESA DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - ME.

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. DOMINGOS FRACAROLI brasileiro, viúvo, 
agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778-SSP/ES, residente e domiciliado na Rua 
José Alves Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CONTRATANTE 
e de outro lado a empresa DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI - ME, neste ato denominada CONTRATADA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 06.190.976/0001-50, com sede na Rua Joana Payer, nº 50 A, Bairro Boa Vista, Município de Cachoeiro 
de Itapemirim – ES, representada neste ato pelo Sr. JOSÉ ALEXANDRE CHEIM SADER, brasileiro, casado, comerciante, 
residente a Rua Lourival Salles, nº 19, aptº 401, Bairro Guandu, Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, CEP. 29.300-788, inscrito no CPF nº 034.914.287-42 e da Carteira de Identidade nº 1.145.546 SSP/ES, através 
do Decreto n° 16.500/2018, fará realizar, baseada no processo 13.930/2018, licitação na modalidade do PREGÃO, do tipo 
menor preço, no regime de empreitada, por preço por unitário, regida pela Lei 10.520, de 17-07-02, Lei Federal n° 8.666, 
de 21-06-93 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, objetivando a prestação de 
serviço, do objeto descrito na Cláusula I do presente, de acordo com o estabelecido neste edital e respectivos anexos, que 
dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O contrato original, na Cláusula Nona fica acrescido em R$ 10.603,65 (Dez Mil Seiscentos e Três 
Reais e Sessenta e Cinco), tudo de acordo com Processo Administrativo nº 004598/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da do Orçamento do Município:

Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Fonte

0070031230600332.508 33903000000 0426
SEME – 10010000000 – Re-

cursos Ordinários

Castelo-ES, 10 de Agosto de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

DECRETO 17.523
Publicação Nº 291090

DECRETO Nº 17.523, DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

Determina horário de funcionamento dos órgãos que integram a estrutura administrativa do Município de Castelo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, 
inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Castelo,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica determinado horário de expediente em todas as repartições públicas pertencentes ao Poder Executivo Munici-
pal, das 07h00min às 16h00min, com intervalo de 01h00min para descanso e alimentação dos servidores.

§ 1º Durante o horário de descanso e alimentação as repartições se manterão em funcionamento, devendo os servidores 
revezarem-se.
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Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de 11 de agosto de 2020.

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

GABINETE DO PREFEITO, 10 de agosto de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito Municipal

PORTARIA 001/2020 UCCI
Publicação Nº 291222

PORTARIA – UCCI Nº 001/2020

ORIENTA AOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL A RESPEITO DAS MEDIDAS EXCEP-
CIONAIS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, TENDO EM VISTA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA.

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Castelo-ES, com fulcro no que estabelece a Lei municipal de 
nº 3.160, de 21 de março de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Prefeitura municipal de Castelo e 
sua alteração através da Lei nº 3.696 de 30 de agosto de 2016, orienta aos Órgãos e Secretarias Municipais, quanto aos 
procedimentos a serem adotados, às medidas excepcionais das ações administrativas, tendo em vista o enfrentamento 
da emergência de saúde pública.

CONSIDERANDO os diversos normativos emitidos pelas autoridades quanto ao estado de avanço mundial do COVID-19, 
a saber, a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela OMS em 30 de janeiro de 2020, 
a declaração pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº 188, publicada em 03 de fevereiro de 2020, de Estado 
de Emergência de Saúde Pública de importância Nacional, a edição da Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, prevendo 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública e da recente Medida Provisória nº 926, de 20 de março 
de 2020, bem como a edição de normas que determinam condutas como isolamentos, quarentena, requisições de bens e 
serviços, hipóteses de dispensa de licitação;

CONSIDERANDO os atos normativos emitidos no âmbito estadual (disponível no link coronavirus.es.gov.br/legislacao), 
dentre eles o Decreto nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que declarou situação de Emergência na Saúde Pública no Esta-
do do Espírito Santo em função da infecção humana pelo novo coronavírus, bem como os expedidos em âmbito municipal;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 17.226 de 18 de março de 2020, que declara Situação de Emergência em saúde 
pública no Município de Castelo-ES, decorrente de pandemia de doença infecciosa viral respiratória-COVID-19, causada 
pelo agente Novo Coronavírus – SARSCOV-2 e dispõe sobre as medidas para seu enfrentamento, nos termos da Lei Federal 
nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 06/2020 promulgado pelo Congresso Nacional em 20/03/2020 e o Decreto Le-
gislativo nº 01/2020 promulgado pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo;

CONSIDERANDO que é obrigação dos agentes públicos velar pela observância dos princípios constitucionais regentes da 
Administração Pública esculpidos no artigo 37 da CF/1988, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 
publicidade e a eficiência;

CONSIDERANDO que a contratação de bens, obras ou serviços pela Administração Pública devem ser, em regra, precedi-
das de licitação, conforme exigência da Constituição Federal (art. 37, XXI) e Lei nº 8.666/93, e a dispensa ou a inexigibi-
lidade destes procedimentos somente é admitida nas estritas hipóteses previstas em lei, de modo excepcional e taxativo;

CONSIDERANDO que atos que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou que violem os princípios da Administra-
ção Pública podem configurar atos de improbidade administrativa, sujeitando o responsável às sanções impostas pela Lei 
8.429/92;

CONSIDERANDO a recente edição da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 pelo Governo Federal que alterou 
o artigo 4º da Lei 13.979/2020, que dispensa a licitação para a aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados 
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ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavírus, flexibilizando os referidos procedi-
mentos, por exemplo: autorizando a contratação excepcional de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou 
com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, a aquisição de equipamentos usados, a 
dispensa de estudo preliminar e da estimativa de preços, simplificação do termo de referência e/ou projeto básico, dentre 
outras medidas;

CONSIDERANDO a função constitucional desta Controladoria de fiscalizar o sistema contábil, financeiro, orçamentário, de 
pessoal, de tecnologia da informação, operacional e patrimonial do Município;

CONSIDERANDO a competência desta Controladoria de coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle 
Interno do Município, promover a sua integração operacional e orientar a expedição de atos normativos sobre procedimen-
tos de controle, conforme Art. 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.696/2016;

RESOLVE orientar acerca das medidas excepcionais das ações administrativas, tendo em vista o enfrentamento da emer-
gência de saúde pública.

1. DOS PROCESSOS DE DISPENSA LICITATÓRIA

A Lei Federal nº 8.666/1993 – Lei de Licitações e Contratos, estabelece que a licitação é o procedimento obrigatório a 
ser utilizado pela Administração Pública para realizar suas contratações. No entanto, a própria Lei de Licitações e Contra-
tos, estabelece as possibilidades na qual a Administração deixará de licitar. Assim, o Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 
8.666/93 permite a dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, in verbis:

“Art. 24. É dispensável a licitação:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que 
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públi-
cos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 
e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos”.

A Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus, flexionou a instrução do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação, 
no entanto vale destacar que alguns requisitos ainda se encontram indispensáveis, conforme trataremos nesta orientação.

Tais alterações normativas, entretanto, não devem ser confundidas com licenciosidade, devendo ser interpretada como 
um abrandamento do rigorismo formal durante o período de vigência da situação de emergência ou estado de calamidade.

Destacamos que a duração da situação de emergência de saúde pública será disposto por Ato do Ministro de Estado da 
Saúde e não poderá ser superior ao declarado pela Organização Mundial de Saúde, conforme art. 1º da Lei Federal nº 
13.979/2020.

O caput do art. 4º da Lei nº 13.979/2020 permite a dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente do COVID-19, sendo vedada sua utilização para aquisições de outra natureza, permanecendo para estes casos as 
regras previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas.

O art. 4º-C dispensa a elaboração de estudos preliminares, para as contratações quando se tratar de bens e serviços co-
muns. O § 1º do Art. 4º autoriza a contratação excepcional de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com 
o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso.

Outrossim, o art. 4º-A da referida Lei autoriza a aquisição de equipamentos usados, desde que o fornecedor se responsa-
bilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.

Além disso, caso haja restrição de fornecedores ou prestadores de serviços, a autoridade competente, excepcionalmente 
e diante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, ou, 
ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, exceto a apresentação de prova da regularidade relativa à 
Seguridade Social e a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
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menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do Art. 4º-F.

1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO

Apesar da simplificação do procedimento para contratação, o art. 4º-E da Lei Federal nº 13.979/2020 estabelece a neces-
sidade do termo de referência ou projeto básico, ainda que simplificado, devendo conter os seguintes documentos:

I. declaração do objeto;

II. fundamentação simplificada da contratação;

III. descrição resumida da solução apresentada;

IV. requisitos da contratação;

V. critérios de medição e pagamento;

VI. estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:

a) Portal de Compras do Governo Federal;

b) pesquisa publicada em mídia especializada;

c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;

d) contratações similares de outros entes públicos; ou

e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e

VII. adequação orçamentária.

Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a estimativa de preço. (§2º)

Os preços obtidos a partir da estimativa de preço não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores de-
correntes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos. (§3º)

1.2 DOS PRAZOS

Os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrô-
nico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência 
de que trata esta orientação técnica. (Art. 4º-G)

Quando o prazo original do procedimento do pregão for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro ante-
cedente. (§1º) Ex.: De acordo com a Lei nº 10.520/2002 após declarado o vencedor, qualquer licitante poderá recorrer no 
prazo de 3 (três) dias. Pela Lei nº 13.979/2020 o prazo é reduzido pela metade, o que seria 1,5, mas como se tratando de 
número ímpar deve ser arredondado para o número inteiro antecedente, ou seja, o prazo de recurso será de 1 (um) dia.

Ainda em relação aos recursos dos procedimentos que trata o art. 4ºG, estes terão somente efeito devolutivo, ou seja, 
serão devolvidos para o apreciador para que a mesma matéria seja revisada.

Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para 
as licitações de que trata o caput do art. 4º-G.

Destacamos que para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos para o enfrentamento da emergência de saú-
de pública, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato.

Destacamos que para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos para o enfrentamento da emergência de saú-
de pública, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do 
contrato.
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Os contratos regidos pela Lei nº 13.979/2020 terão prazo de duração de até 6 (seis) meses (art. 4º-H) e poderão ser 
prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emer-
gência de saúde pública.

1.3 DA TRANSPARÊNCIA

Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro da Lei Federal nº 13.979/2020 deverão ser imediatamente 
disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além 
das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o nome do 
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de 
contratação ou aquisição. (Art. 4º, § 2º)

Para isso, a Controladoria Geral do Município, junto a Comissão do Portal da Transparência e demais Setores/Secretarias 
envolvidos, deverão implementar as adequações necessárias nos sistemas para que os mesmos atendam, no que couber, 
as exigências da legislação.

1.3.1 DO ACESSO Á INFORMAÇÃO

Os pedidos de acesso à informação, de que trata da Lei Federal nº 12.527/2011, relacionados com medidas de enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de que trata esta orientação serão atendidos prioritariamente.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enquadramento indevido das contratações à hipótese de dispensa prevista na Lei 13.979/2020 e/ou vícios no processo 
instrutório configuram dispensa indevida da licitação, gerando a nulidade do contrato administrativo correspondente (arti-
go 49, par. 2º da Lei 8.666/93), bem como responsabilidade criminal (artigo 89) e por ato de improbidade do gestor, seja 
pelo dano presumido ao erário, seja pela violação dos princípios da Administração Pública (Lei 8.429/92);

Assim, a presente Portaria visa orientar e aprimorar os procedimentos para contratações excepcionais durante o enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

Desta forma, esta Unidade Central de Controle Interno (UCCI) ORIENTA:

a) Que o Plano de Contingência, tenha previsão de ações conforme os níveis de resposta, indispensável ao balizamento da 
necessidade e adequação das ações empreendidas, dentre elas as contratações diretas, fundamentadas no artigo 4º da 
Lei nº 13.979/2020, alterado pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020;

b) Que se abstenham de formalizar processos de dispensa licitatória e/ou celebrar e executar contratações diretas atestan-
do como emergenciais e/ou de calamidade pública, situações que não se enquadrem na Portaria nº 188/2020 do Ministério 
da Saúde, na Lei Federal nº 13.979/2020 alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e no Decreto 
nº 4593-R, de 13 de março de 2020, do Governo do Estado do Espírito Santo;

c) Que se abstenham de contratar diretamente por dispensa de licitação, na situação de emergência/calamidade pública 
declarada, sem que esteja instaurado, instruído e finalizado procedimento administrativo que contenha todos os requisitos 
e pressupostos formais e materiais, de existência e de validade, tal como descritos nos termos desta orientação e funda-
dos na Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020;

d) Que se abstenham de celebrar contratações diretas por dispensa de licitação, pautadas na emergência ou calamidade 
pública declarada, que não cumpram as condicionantes do artigo 4º da Lei 13.979/2020, quais sejam:

• Que o objeto licitado se configure como bens, insumos e serviços de saúde para o enfrentamento da situação de emer-
gência declarada em âmbito federal e estadual e do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, quais sejam:

 Que o objeto licitado se refira tão somente aos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa;

 Que seja respeitado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da situação emergencial e/ou calamitosa para a 
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vigência do contrato, ou que ele dure apenas o tempo necessário ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa 
e para que se realize a licitação ordinária relativa àquele objeto;

e) Que seja obedecido rigorosamente os prazos e procedimentos estabelecidos na Lei Federal nº 13.979/2020;

f) Sejam publicadas em campo específico no Portal da Transparência todas as contratações e/ou aquisições realizadas com 
fulcro no artigo 4º da Lei 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 e no artigo 24, 
inciso IV, da Lei 8.666/93, em razão da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional, declarada 
na forma do Decreto Nº 4593- R, de 13 de março de 2020, conforme determina o artigo 4º, § 2º, da Lei 13.979/2020;

g) sejam declarados nulos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer processos de dispensa licitatória 
que estejam a descumprir os requisitos dispostos nessa recomendação, e em especial, no artigo 4º da Lei 13.979/2020, 
alterada pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, artigo 24, inciso IV e artigo 26, caput e parágrafo único, 
da Lei 8.666/93, quando aplicáveis, e demais dispositivos do mesmo diploma;

h) advertimos que as medidas previstas nas normas citadas, especialmente na Lei nº 13.979/2020, alterada pela Medida 
Provisória nº 926/2020, “aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública”, conforme, aliás, é bem 
claro, diversos artigos da Lei nº 13.979/2020, notadamente os artigos 4º, §1º, 4-H e 8º;

i) que seja cumprida a Recomendação nº 002/2020 do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo;

j) considerando que o ano de 2020 é um ano eleitoral municipal e que a legislação eleitoral proíbe a distribuição gratuita 
de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, os gestores e agentes políticos locais devem se cercar 
de todas as formalidades necessárias para que as aquisições e contratações realizadas estejam devidamente identificadas 
como relacionadas às ações de enfrentamento do Coronavírus, reunindo evidências de que a aquisição ou contratação 
emergencial é o meio mais adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco iminente detectado;

l) advertimos, ainda, que como mencionado alhures, o descumprimento das normas de regência podem gerar responsa-
bilização pessoal, no âmbito cível, criminal e administrativo, daí porque alertamos para que as mesmas sejam aplicadas 
com o devido rigor, observando prazos, procedimentos, e etc.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Castelo, 05 de Agosto de 2020.

WAGNER JOSÉ INACIO

Auditor Público Interno

PORTARIA 4.957
Publicação Nº 291160

PORTARIA Nº 4.957, DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

EXONERA ASSISTENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 008814 de 05 de agosto de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerada a Srª Daniela Mattos Favoretto, do cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico de 
Serviços, lotada no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), cons-
tante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações introduzidas pela Lei n° 2.557 de 17 de 
agosto de 2007 e pela Lei n° 2.613 de 28 de dezembro de 2007.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário
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GABINETE DO PREFEITO, 10 de agosto de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

PORTARIA 4.958
Publicação Nº 291161

PORTARIA Nº 4.958, DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

NOMEIA GERENTE DE DEPARTAMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 008814 de 05 de agosto de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Srª Daniela Mattos Favoretto, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Gerente de 
Departamento, lotada no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), 
constante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações introduzidas pela Lei n° 2.557 de 
17 de agosto de 2007 e pela Lei n° 2.613 de 28 de dezembro de 2007.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO, 10 de agosto de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

RESCISÃO CONTRATUAL
Publicação Nº 291138

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL

CONTRATO SEME Nº 424/2020

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. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro, agente 
político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado à Rua José Alves 
Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, CEP: 29.360-000, doravante denominado CONTRA-
TANTE, revolve RESCINDIR, o Contrato nº 424/2020, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), da Srª. BÁRBARA VE-
TORACI VETTORAZZI, brasileira, solteira, professora, inscrito no CPF sob o nº 121.340.787-74, CI 2.194.658-ES, residen-
te e domiciliada na Comunidade de Campestre, no Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, no Cargo de Professor 
E – Educação Física, carga horária de 15 horas/aula semanais, com início em 12 de março de 2020, Processo Seletivo nº 
03/2019, homologado em 10 de Janeiro de 2020, autorizado através do Processo Administrativo nº 015934/2019, oriundo 
da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º de julho de 2020.

E assim, assina o presente TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente 
com duas testemunhas igualmente signatárias.

Castelo/ES, 04 de agosto de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito Municipal
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TESTEMUNHAS:

1) __________________________________

2) __________________________________

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL

CONTRATO SEME Nº 148/2020

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. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro, agente 
político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado à Rua José Alves 
Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, CEP: 29.360-000, doravante denominado CON-
TRATANTE, revolve RESCINDIR, o Contrato nº 148/2020, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), da Srª. DANIELLY 
GOMES CALIMAN, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o nº 094.988.927-09, CI 1.400.058-ES, residente 
e domiciliada a Rua Miguel da Paixão Vasconcelos, nº 263, Santo Agostinho, no Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, no Cargo de Professor E – Educação Física, carga horária de 20 horas/aula semanais, com início em 10 de fevereiro 
de 2020, Processo Seletivo nº 03/2019, homologado em 10 de Janeiro de 2020, autorizado através do Processo Adminis-
trativo nº 015934/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º de julho de 2020.

E assim, assina o presente TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente 
com duas testemunhas igualmente signatárias.

Castelo/ES, 04 de agosto de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1) __________________________________

2) __________________________________

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL

CONTRATO SEME Nº 443/2020

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. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro, 
agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado à Rua 
José Alves Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, CEP: 29.360-000, doravante denomi-
nado CONTRATANTE, revolve RESCINDIR, o Contrato nº 443/2020, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), da Srª. 
ELZA LÁZARO DE AMARAL DOS SANTOS, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob o nº 031.136.537-03 e CI 
1.089.360-ES, residente e domiciliada na Avenida José Grilo, nº 01, Centro, no Município de Conceição de Castelo, Estado 
do Espírito Santo, no Cargo de Professor M, carga horária de 05 horas/aula semanais, com início em 04 de maio de 2020, 
Processo Seletivo nº 03/2019, homologado em 10 de Janeiro de 2020, autorizado através do Processo Administrativo nº 
015934/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 1º de julho de 2020.

E assim, assina o presente TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente 
com duas testemunhas igualmente signatárias.

Castelo/ES, 04 de agosto de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1) __________________________________

2) __________________________________
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TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL

CONTRATO SEME Nº 436/2020

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. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro, agente 
político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado à Rua José Alves 
Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, CEP: 29.360-000, doravante denominado CONTRA-
TANTE, revolve RESCINDIR, o Contrato nº 436/2020, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), do Sr. MARCO AURELIO 
NUNES DE SALLES, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 009.489.717-46, CI 07961576-1-RJ, residente e 
domiciliado à Rua Darly Cassimiro da Silva, Nossa Senhora Aparecida, no Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
no Cargo de Professor E – Educação Física, carga horária de 18 horas/aula semanais, com início em 03 de março de 2020, 
Processo Seletivo nº 03/2019, homologado em 10 de Janeiro de 2020, autorizado através do Processo Administrativo nº 
015934/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 13 de julho de 2020.

E assim, assina o presente TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente 
com duas testemunhas igualmente signatárias.

Castelo/ES, 04 de agosto de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1) __________________________________

2) __________________________________
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Colatina

Prefeitura

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS
Publicação Nº 291118

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

O Município de Colatina-ES torna público a solicitação de pesquisa de preços, cujo objeto é a aquisição de TECIDO TACTEL.

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 17 de agosto de 2020.

LARA MACHADO LUPPI

Superintendência de Pesquisa e Compra Direta

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS
Publicação Nº 291117

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

O Município de Colatina-ES torna público a solicitação de pesquisa de preços, cujo objeto é a aquisição de BANDEIRAS DE 
COLATINA SUBLIMADAS.

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 17 de agosto de 2020.

LARA MACHADO LUPPI

Superintendência de Pesquisa e Compra Direta

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020
Publicação Nº 291082

PREGÃO ELETRÔNICO

N.º 023/2020

O Município de Colatina/ES torna público que às 08h00 do dia 21 de Agosto de 2020, realizará a abertura do Pregão Ele-
trônico nº 023/2020, cujo o objeto é a aquisição de materiais de cama e banho.

Edital disponível nos sites:

"http://www.colatina.es.gov.br"

"https://www.comprasgovernamentais.gov.br".

DAYANE SERAFINI SANTANA

Pregoeira Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
Publicação Nº 291127

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 019/2020

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 
019/2020.

Objeto: formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas.

Empresa vencedora: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA no valor total de R$ 89.480,00.

Colatina-ES, 10 de agosto de 2020.

http://www.colatina.es.gov.br/
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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FRANCIELI PRANDO FINCO

Secretária Municipal de Administração

Câmara Municipal

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº020/2019
Publicação Nº 291221

RESUMO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.º 020/2019.

Processo administrativo nº 188/2020. CONTRATADA: E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. Objeto do presente ADITIVO 
consiste no Acréscimo de 12(doze) meses à vigência estabelecida na Cláusula Quarta e o acréscimo do valor anual do 
contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

Colatina-ES, 03 de agosto de 2020.

Eliesio Braz Bolzani

Presidente da Câmara Municipal de Colatina-ES.
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PORTARIA Nº 112/2020
Publicação Nº 291220
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PORTARIA Nº 112/2020. 
ELIESIO BRAZ BOLZANI, Presidente da Câmara Municipal de Colatina, Estado 

do Espírito Santo, eleito na forma da lei usando de suas atribuições legais, especialmente 
as contidas no art. 31, incisos XIII e XIX, da Resolução 279, de 06 de julho de 2020 
(Regimento Interno Cameral) 

CONSIDERANDO a permanência das situações descritas na Portaria nº 106, de 03 
de Agosto de 2020, especialmente a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional emitida pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional, decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde 
- OMS decretou como pandemia o novo coronavírus (COVID-19), em razão dos milhares 
casos detectados em diversos Países; 

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público reduzir as possibilidades de contágio 
do novo coronavírus, causador da doença COVID-19; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que dispõe 
sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece 
medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos 
e agravos decorrentes do surto de novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que continuam sendo necessárias adoções de ações coordenadas 
para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual e 
Internacional, decorrente do novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a necessidade de manter a regularidade das atividades da 
Câmara Municipal de Colatina/ES, a fim de assegurar a prestação dos serviços públicos, 
sem prejuízo, porém, de resguardar a saúde e o bem-estar de todos aqueles que circulam 
pelas dependências do órgão;  

CONSIDERANDO a possibilidade de realização de serviço mediante trabalho 
remoto;  

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e a 
transmissão local e preservar a saúde dos vereadores e servidores públicos lotados neste 
órgão além do público em geral; 
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CONSIDERANDO que no mês de julho de 2020 dias alguns servidores públicos 
deste Poder Legislativo bem como alguns vereadores membros desta Casa de Leis testaram 
positivo para o novo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO que nos termos do 17º Mapa de Risco COVID-19 vigente de 
10/08/2020 a 16/08/2020 publicado no Instagram do Governo do Estado do Espírito Santo, 
qual seja, @governo_es, o Município de Colatina/ES enquadra-se na classificação de 
RISCO ALTO; 

CONSIDERANDO que na data de 14 de agosto de 2020 será realizado a 3ª 
(terceira) sanitização (pulverização) na sede da Câmara Municipal de Colatina/ES nos 
termos do Contrato nº 012/2020 celebrado com a empresa JOSÉ MOISÉS FERREIRA 
NEVES, inscrita no CNPJ sob o nº 08.704.604/0001-20 na data de 02 de Julho de 2020; 

CONSIDERANDO a importância de adotar medidas preventivas no âmbito da 
Câmara Municipal de Colatina/ES, seguindo orientações do Ministério da Saúde, da 
Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina, da Prefeitura 
Municipal de Colatina e a Notificação Recomendatória nº 114, de 05 de Junho de 2020 de 
autoria da Promotoria de Justiça de Colatina, RESOLVE: 

Art. 1º Manter, no âmbito da Câmara Municipal de Colatina/ES, algumas das 
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) 
previstas na Portaria nº 106, de 03 de Agosto de 2020. 

Art. 2º Todos, ao ingressarem na sede da Câmara Municipal de Colatina/ES, devem 
observar rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de 
Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Colatina além das 
diretrizes fixadas por esta Portaria. 

Art. 3º No dia 10 de Agosto 2020 a Câmara Municipal de Colatina/ES terá seu 
expediente administrativo realizado de forma presencial e ocorrerá de 12hs às 18hs, sendo 
mantida ainda a realização, na referida data, da sessão ordinária deste Poder Legislativo na 
forma da Resolução 279, de 06 de julho de 2020 (Regimento Interno Cameral).  

Art. 4º Nos dias 11, 12 e 13 de Agosto 2020, excepcionalmente, o expediente 
administrativo da Câmara Municipal de Colatina/ES será presencial e reduzido ocorrendo 
de 11hs às 15hs. 

Art. 5º No dia 14 de Agosto de 2020 será realizado trabalho remoto, em caráter 
excepcional, por todos os servidores públicos efetivos e comissionados bem como aos 
Vereadores da Câmara Municipal de Colatina/ES, tendo em vista a realização da 3ª 
(terceira) sanitização (pulverização) na sede da Câmara Municipal de Colatina/ES nos 
termos do Contrato nº 012/2020, ressaltando a possibilidade de convocação para a 
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execução de atividades presenciais para o cumprimento de urgências bem como das 
atividades essenciais para o andamento dos serviços administrativos e legislativos que 
vierem a ocorrer neste dia. 

§ 1º O trabalho remoto será realizado pelos servidores públicos efetivos e 
comissionados bem como pelos vereadores da Câmara Municipal de Colatina/ES por meio 
dos e-mails constantes no Anexo I desta Portaria. 

§ 2º Não sendo possível realizar o trabalho remoto, devido ao tipo de atividade 
prestada, em razão da ausência de demanda ou em razão de restrições do sistema provedor 
do e-mail institucional constante no Anexo I, ficam os servidores efetivos e comissionados 
bem como os Vereadores da Câmara Municipal de Colatina/ES dispensados do serviço 
sem prejuízo dos vencimentos. 

Art. 6º Os servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de 
Colatina/ES que componham o grupo de risco na condição de gestante e/ou lactante, 
devidamente comprovada por laudo médico, de pessoa com idade igual ou superior à 60 
(sessenta) anos e de pessoas portadoras de doenças respiratórias crônicas ou 
comprometedoras de imunidade, devidamente comprovadas por laudo médico, em caráter 
excepcional, nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de agosto de 2020 realizarão suas atividades 
laborativas através de trabalho remoto por meio do e-mail de seu setor de trabalho 
constante no Anexo I desta Portaria. 

§ 1º Não sendo possível realizar o trabalho remoto, devido ao tipo de atividade 
prestada, em razão da ausência de demanda ou em razão de restrições do sistema provedor 
do e-mail institucional constante no Anexo I, ficam os servidores efetivos e comissionados 
citados no caput deste artigo dispensados do serviço sem prejuízo dos vencimentos. 

§ 2º Em sendo necessário poderá a Presidência da Câmara Municipal de Colatina/ES 
solicitar o comparecimento presencial dos servidores citados no caput deste artigo para a 
execução de suas atividades visando o cumprimento de urgências bem como das atividades 
essenciais para a manutenção dos serviços administrativos e legislativos neste período. 

Art. 7º Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Colatina/ES ficam 
mantidos na forma da Resolução 279, de 06 de julho de 2020 (Regimento Interno 
Cameral), estando suspensa em caráter excepcional e temporário a presença do público no 
âmbito do Plenário no horário das sessões ordinárias ou extraordinárias bem como o 
horário das sessões ordinárias destinadas a Tribuna Livre, salvo decisão em contrária da 
Presidência em razão de alguma urgência que ocorrer neste período. 

§ 1º Todas as publicações referentes as realizações dos trabalhos legislativos da 
Câmara Municipal de Colatina serão disponibilizadas no Mural e do site oficial da Câmara 
Municipal de Colatina/ES (www.camaracolatina.es.gov.br) bem como através dos e-mails 
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institucionais constantes no Anexo I desta Portaria e pelo WhatsApp dos vereadores e dos 
servidores públicos efetivos e comissionados quando necessário para efetivação dos 
trabalhos legislativos e administrativos. 

§ 2º Em caráter excepcional, quando necessário, a convocação dos vereadores da 
Câmara Municipal de Colatina/ES para os trabalhos legislativos previstos na Resolução 
279, de 06 de julho de 2020 (Regimento Interno Cameral) poderá ocorrer através dos e-
mails institucionais constantes no Anexo I desta Portaria bem como pelo WhatsApp 
pessoal de cada servidor e vereador. 

  § 3º As sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Colatina/ES 
que ocorrerem na vigência desta Portaria poderão ser acompanhadas pelo público em geral 
pelo canal da TV SIM Colatina 7.1 HD bem como pelo canal do YouTube IMPRENSA 
CÂMARA. 

Art. 8º Ficam suspensos durante a vigência desta Portaria o atendimento presencial 
ao público na sede da Câmara Municipal de Colatina/ES sendo o referido atendimento 
realizado remotamente através dos e-mails secretaria@camaracolatina.es.gov.br e 
protocolo@camaracolatina.es.gov.br 

§ 1º Os e-mails constantes no caput deste artigo poderão ser utilizados pelo público 
em geral, pelas instituições e órgãos públicos, pelas instituições e empresas privadas bem 
como pelos vereadores da Câmara Municipal de Colatina – ES que necessitem de realizar 
protocolo de documentação junto a Câmara Municipal de Colatina /ES. 

§ 2º Caberá ao setor responsável pelo recebimento da documentação encaminhada a 
Câmara Municipal de Colatina/ES através dos e-mails constantes no caput deste artigo 
providenciar o devido registro junto ao sistema de protocolo e posteriormente encaminha-
la para o Presidente para ciência e providências que se fizerem necessárias. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, devendo a Secretária e o setor de Imprensa deste Poder 
Legislativo promover a publicação desta Portaria no Diário Oficial dos Municípios, no 
Mural e no Site da Câmara Municipal de Colatina. 

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

Colatina (ES), 10 de Agosto de 2020. 

 

ELIESIO BRAZ BOLZANI  
Presidente da Câmara Municipal de Colatina 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO 

REMOTO. 
 

SETORES E GABINETES DOS VEREADORES 
 

PROCURADORIA JURÍDICA: procuradoriajuridica@camaracolatina.es.gov.br 

ASSESSORIA JURÍDICA: assessoriajuridica@camaracolatina.es.gov.br 

SECRETARIA: secretaria@camaracolatina.es.gov.br 

PROTOCOLO: protocolo@camaracolatina.es.gov.br 

TESOURARIA: rh.tesouraria@camaracolatina.es.gov.br  

CONTABILIDADE: contabilidade@camaracolatina.es.gov.br 

PRESIDÊNCIA: presidencia@camaracolatina.es.gov.br 

LICITAÇÃO: pregao@camaracolatina.es.gov.br 

IMPRENSA/TAQUIGRAFIA: imprensa@camaracolatina.es.gov.br 

CONTROLE INTERNO: controleinterno@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. ADEUIR FRANCISCO ROSA: adeuir@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. AUDRÉYA M. F. BRAVO: audreya@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. CHARLES HENRIQUE LUPPI: ver.charlesluppi@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. PRESIDENTE ELIESIO BRAZ BOLZANI: eliesio@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. FELIPPE COUTINHO MARTINS: felippe@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. JOLIMAR B. DA SILVA: ver.jolimarbarbosa@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. JORGE LUIZ GUIMARÃES: ver.jorgeguimaraes@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. JOSÉ LUIZ MUNIZ ARAÚJO: joseluiz@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VEREADOR JUAREZ FADINI: juarezfadini@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. JUAREZ VIEIRA DE PAULA: ver.juarezvieira@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. MARLÚCIO P. DO NASCIMENTO: ver.marlucio@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. RENANN BRAGATTO GON: renann@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER.WADY JOSÉ JARUJURA: ver.jarjura@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. WANDERSON FERREIRA DA SILVA: wanderson@camaracolatina.es.gov.br 

GABINETE VER. ZAQUEU ALVES PEREIRA: zaqueu@camaracolatina.es.gov.br 
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SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

PE 022 E 023/2020
Publicação Nº 291114

SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR

PREGÃO ELETRONICO Nº 022/2020

O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL, Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 4.978/04, sediada na Rua 
Benjamin Costa, nº. 105 Bairro Marista, Colatina-ES, torna público que realizará licitação objetivando a AQUISIÇÃO DE 
PAPELEIRAS, FITA DE AÇO E FECHO PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIRAS, CAIXAS COLETORAS DE LIXO E TAMBOR PLAS-
TICO, na modalidade “Pregão Eletrônico” de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520/2012 e demais 
legislações correlatas. Abertura: 08h00min. do dia 20/08/2020. Inicio da sessão de disputa: 09h00min do dia 20/08/2020. 
O Edital está á disposição no site: www.licitacoes-e.com.br (SITE DO BANCO DO BRASIL)

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi

Pregoeira

ANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR

PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2020

O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL, Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 4.978/04, sediada na Rua 
Benjamin Costa, nº. 105 Bairro Marista, Colatina-ES, torna público que realizará licitação objetivando a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA, na modalidade “Pregão Eletrônico” de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520/2012 e demais 
legislações correlatas. Abertura: 08h00min. do dia 24/08/2020. Inicio da sessão de disputa: 09h00min do dia 24/08/2020. 
O Edital está á disposição no site: www.licitacoes-e.com.br (SITE DO BANCO DO BRASIL)

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi

Pregoeira

http://WWW.licitacoes-e.com.br
http://WWW.licitacoes-e.com.br
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Conceição do Castelo

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 04-2020
Publicação Nº 291122

ADJUDICAÇÃO

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CidadES/TCE-ES: 2020.021E0700001.01.0009

Adjudico o presente processo, com base no parecer da Assessoria Jurídica Municipal e no julgamento da CPL, cujo objeto 
da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA 
COMUNIDADE DO MONFORTE FRIO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, atendendo à solicitação protocoli-
zada sob o número 000553/2020. A modalidade do certame foi definida no artigo 23 inciso II, alínea "b" da Lei 8.666/93 
e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883 de 08 de 06 de 1994, sendo adjudicado o certame em favor da empresa 
CONSTRUTORA SAO CRISTOVÃO EIRELI - ME no valor total de R$ 165.469,17 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos 
e sessenta e nove reais e dezessete centavos).

Conceição do Castelo, ES, 10 de agosto de 2020.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇOS N. 04-2020
Publicação Nº 291121

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2020

O Município de Conceição do Castelo, ES, através da CPL - Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO a quem 
possa interessar, o RESULTADO da Tomada de Preços nº 000004/2020, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO MONFORTE FRIO NO MUNI-
CÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, atendendo à solicitação protocolizada sob o nº 553/2020, sendo vencedora da 
proposta a empresa CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVAO EIRELI - ME, no valor global de R$ 165.469,17 (cento e sessenta e 
cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos).

Conceição do Castelo, ES, 10 de agosto de 2020.

Valéria Pravato Guarnier

Presidente da CPL

ERRATA TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020
Publicação Nº 291071

TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020

Protocolo Ged nº 2714/2020 e Processo n° 1047/2020

Código de Identificação cidades 2020.021E0500001.09.0018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, E A 
EMPRESA LEANDRO GOMES PRATA 13923679726.

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.165.570/0001-98, com sede à Avenida José Grilo, nº 426, Centro, Conceição do Castelo, ES, CEP 29.370-000, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor CHRISTIANO SPADETTO, brasileiro, residente e domiciliado Av. José 
Grilo, nº 794, Centro, Conceição do Castelo, ES, CEP 29.370-000, portador do CPF MF nº 003.755.567-70 e RG nº 961.351 
SPTC-ES, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa LEANDRO GOMES PRATA 13923679726, 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 235

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.527.976/0001-40, situada na rua Ciro Motta, Pedro Rigo, 
Conceição Do Castelo-ES, n° 176, CEP: 29.370-000, neste ato representada pelo Senhor LEANDRO GOMES PRATA, por-
tador do CPF nº 139.236.797-26 e RG nº 3627945 SSP, doravante denominada CONTRATADA, têm justos e contratados 
nos termos do Art. 4, da lei 13.979/2020 culminado com as alterações MP n.º 926/2020 aplicando-se de forma subsidiaria 
as situações omissas a lei nº.8.666/93, processo 1047/2020, protocolo 2714/2020 e dispensa de licitação nº 055/2020, 
firmam entre si o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O objeto do presente contrato é a PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, CRIAÇÃO DE ÁUDIO IN-
FORMATIVO E PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO PARA O SITE OFICIAL E MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO 
DO CASTELO PARA ABASTECIMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÃO DO COVID-19.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

01
PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS para 

divulgação e comunicação média de 1 min para manutenção do Centro 
de Operação do COVID-19

265 R$ 70,00 R$ 18.550,00

02
Criação de áudio informativo média de 40 segundos, para informativos 

do Centro de Operação do COVID-19
200 R$ 30,00 R$ 6.000,00

03

Produção de imagem e texto para o site oficial e mídias sociais da Pre-
feitura de Conceição do Castelo para abastecimento do Centro de Ope-
ração do COVID-19, (a produção deve ser sistemática para atualização 

diária do site institucional da Prefeitura de Conceição do Castelo).

180 R$ 30,00 R$ 5.400,00

O valor global do presente contrato é de R$ 29.950,00 (cento e dezessete mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO

Os preços contratados são fixos, não sofrendo qualquer reajustamento.

CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO

A fiscalização do contrato será exercida pela servidora REGILANE DARÉ DOS SANTOS, pela suplente ÂNGELA MARIA DAS-
SIE e pela gestora do Contrato a Secretária Municipal de Saúde Sra. JACIRA NASCIMENTO DOS SANTOS.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O Município se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto do presente Contrato, até o limite de 50% (cinquenta 
por cento), de acordo com o artigo 4°, I, da lei 13.979/2020 C/C Medida Provisória 926/2020 regulamentada no município 
de Conceição do Castelo-ES por meio do decreto municipal 3581-A, permanecendo a aplicação de forma subsidiaria da lei 
federal n.º 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O contrato terá prazo de vigência de 27 de maio de 2020 a 31 dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos termos do 
artigo 4°-H da lei 13.979/2020 C/C Medida Provisória 926/2020 regulamentada no municipios de Conceição do Castelo por 
meio do decreto municipal 3581-A, permanecendo a aplicação de forma subsidiaria da lei federal n.º 8.666/93.

CLAUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão a cargo da seguinte dotação, 
especifica para enfrentamento ao Covid19:

017001 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 061 Fonte de Recurso: 12140000000 (Recurso Federal) Elemento de des-
pesa: 3.3.90.39.00000 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica).

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

COMPETE AO CONTRATANTE:

8.1 – Efetuar o pagamento após a entrega do objeto, em caso de aceitabilidade;

8.1.2 – Definir o local da prestação dos serviços com antecedência, quando for o caso, comunicando ao contratado;
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8.1.3 – Designar servidor (ou comissão de no mínimo 03 (três) membros) responsável pelo acompanhamento e fiscaliza-
ção da entrega dos serviços prestados.

8.1.4 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.5 - Verificar minuciosamente, a conformidade dos serviços prestados com as especificações previstas no presente, 
para fins de aceitação e recebimento definitivo, no prazo de 10 dias;

8.1.6 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido 
ou serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.1.7 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmen-
te designado;

8.1.8 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente Termo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

COMPETE À CONTRATADA:

8.2.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, local, prazos constantes no presente 
Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabri-
cante, modelo;

8.2.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes do objeto;

8.2.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias 
ou defeitos ou serviços prestados em desacordo com o presente termo;

8.2.4 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação exigidas na licitação, ressalva guardando excepcionalidade prevista na lei 13.979/2020 
C/C Medida Provisória 926/2020 regulamentada no município de Conceição do Castelo-ES por meio do decreto municipal 
3581-A, permanecendo a aplicação de forma subsidiaria da lei federal n.º 8.666/93;

8.2.5 - O material ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alter-
nativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem 
como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

8.2.6- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código 
de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.2.7 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor Competente e pela Fiscalização do Contra-
to;

8.2.8 - Assumir inteira responsabilidade técnica pelo produto (ou pela execução dos serviços), correndo por sua própria 
conta todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e outras despesas concernentes à execução 
dos serviços;

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

O não-cumprimento deste Contrato no todo ou em parte sujeitará a Contratada a todas as penalidades previstas em Lei e 
no presente instrumento, a saber:

I – Advertência;

II – Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do Contrato, sobre o valor do Contrato;

III – Multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento), por dia de atraso injustificado na execução dos serviços/forne-
cimento, sendo descontados de imediato no pagamento devido ou cobrada judicialmente, se for o caso;

IV – Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de 02 
(dois) anos;

V – Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo.

VI - Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a contratada será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cin-
co) dias úteis;

VII - A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03 (três) advertências, quando, então, será 
declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis. A administração, porém, poderá con-
siderar rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência;

VIII – As advertências, quando não seguidas de justificativas aceitas pela Administração, não serão computadas para o 
fim previsto na alínea acima;
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IX – As Multas previstas nos itens II e III poderão ser aplicadas em conjunto e poderão ser acumuladas com uma das 
penalidades previstas nos itens IV e V;

X – A multa moratória será calculada no momento em que ocorreu o fato e não da advertência, estando limitada a 10% 
(dez por cento) quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cen-
to). Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o limite, rescindir o Contrato em razão do atraso;

XI – A administração também, poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na execução dos serviços, para 
entender rescindido o Contrato;

XII – A inidoneidade da Contratada será declarada pelo Secretário responsável a fim de que opere seus efeitos perante 
toda a Administração Pública;

XIII – Não confirmada a declaração de inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Admi-
nistração pelo prazo máximo;

XIV– Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, acima tratada, as empresas ou profissionais 
que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº. 8.666/93:

a – tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;

b – tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

c – demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos Ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudi-
cial, sem que assista ao Contratado direito a qualquer indenização nos seguintes casos:

a – inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e as previstas em lei;

b – o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;

c – desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como a de seus superiores;

d – paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

e – decretação de falência ou dissolução da sociedade;

f – razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima au-
toridade de esfera Administrativa a que está subordinado o Contratante e exaradas no processo Administrativo a que se 
refere o Contrato;

g – a rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o estabelecido nos artigos 79 e 80 da Lei nº. 
8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os impostos e contribuições incidentes sobre o presente Contrato serão descontados e retidos na forma da legislação 
atinente à espécie.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SANÇÃO ADMINISTRATIVA

12.1- O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de multa de mora, nas 
seguintes condições:

12.1.1- Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor total reajus-
tado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

12.1.2- Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de execução do contrato;

12.1.3- A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 
outras sanções previstas na Lei 8.666/1993.

12.2. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante contratado:

12.2.1- Advertência, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, as-
sim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

12.2.2- Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze por cento) sobre o saldo contratual 
reajustado não executado pelo particular;
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12.2.3- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos;

12.2.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os moti-
vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

12.3. Será aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresenta-
ção da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso 
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

12.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

12.5. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3, 16.2.4 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 
de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais 
que:

12.6.1- Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos;

12.6.2- Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.6.3- Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o con-
traditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidia-
riamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos ou deduzidos 
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

12.8.1- A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comuni-
cação enviada pela autoridade competente.

12.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Castelo - ES, como competente para dirimir todas as questões que por 
ventura venham a surgir, decorrentes da execução deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas 
do presente contrato, firmando-o em 2 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Conceição do Castelo, ES, 27 de maio de 2020.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

Contratante

LEANDRO GOMES PRATA 13923679726

LEANDRO GOMES PRATA

Contratada

TESTEMUNHAS:

___________________________________ CPF __________________

___________________________________ CPF __________________



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 239

ATO DE DESIGNAÇÃO – FISCAL DE CONTRATOS

DADOS DO CONTRATO

PROTOCOLO GED N°
2114/2020 CONTRATO N °

050 E 
051/2020

UNIDADE GES-
TORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO CNPJ 27.165.570/0001-98

VALOR DO 
CONTRATO

R$ 30.000,00
R$ 29.950,00

VIGÊNCIA 27 de maio de 2020 a 31 dezembro de 2020

CONTRATADO LEANDRO GOMES PRATA 13923679726

OBJETO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, CRIAÇÃO DE AUDIO, PLATAFORMA YOUTUBE E PRO-
DUÇÃO DE IMAGENS E TEXTOS PARA O SITE OFICIAL E MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO 

CASTELO PARA ABASTECIMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÃO DO COVID-19.

Dispõe sobre a designação de Fiscal para assistir e subsidiar o gestor do contrato indicado na epígrafe e dá outras provi-
dências.

O Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, no uso das atribuições conferidas no art. 71 da Lei Orgânica Municipal, re-
solve:

Designar o servidor FISCAL: REGILANE DARÉ DOS SANTOS, matrícula nº 0184, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção, fiscal dos contratos Nº 050 e 051/2020, que presentará a Secretaria perante o contratado e zelará pela boa execu-
ção do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas no Decreto nº 2.376 e 
2.453/2014, devendo ainda:

I - Armazenar em pasta eletrônica cópia do termo contratual e todos os seus aditivos, apostilamentos e planilha de custos 
e formação de preços atualizada, se existentes, juntamente com outros documentos capazes de dirimir dúvidas, a respeito 
do cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execução dos serviços 
contratados.

II - Acompanhar “in loco” a execução do objeto do contrato, apontando as faltas cometidas pelo contratado e, se for o 
caso, promover os registros.

III - Elaborar registro próprio e individualizado em que conste o controle do saldo residual e as informações das determi-
nações necessárias à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados.

IV - Determinar a correção e readequação das faltas cometidas pelo contratado e informar ao gestor do contrato quando 
as medidas corretivas ultrapassarem sua competência.

V - Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a execução do contrato, com o objetivo 
de garantir o cumprimento integral das obrigações pactuadas.

VI - Esclarecer as dúvidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando-as, quando for o caso, ao gestor do 
contrato ao qual o Fiscal está vinculado.

VII - Controlar todos os materiais necessários à perfeita execução do objeto contratado no tocante à qualidade e quanti-
dade.

VIII - Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organização e conservação nos 
locais onde serão executados os serviços.

IX - Proibir a execução, por parte dos funcionários da Contratada, de serviços diferentes do objeto do contrato, tais como: 
comercialização de produtos, prestação de serviços, dentre outros.

X - Proibir, nos locais onde serão executados os serviços, a permanência de materiais, equipamentos e pessoas estranhas 
ao objeto do contrato.

XI - Acompanhar os prazos de execução e de entrega de material (observar forma e local determinados no contrato).

XII - Solicitar aos responsáveis em cada localidade relatório de acompanhamento dos serviços contratados, quando o 
contrato contemplar a execução de serviços em diversas localidades.

XIII - Anotar no “Formulário Acompanhamento da Execução dos Serviços Contratados”, Anexo D do Decreto nº 2.376 e 
2.453/2014, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, em especial as que repercutem na qualidade do 
objeto e que acarretam retenção no pagamento.
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XIV - Nos contratos de prestação de serviços, solicitar à Contratada, mediante notificação formal e devidamente motivada, 
por meio do “Formulário Substituição de Funcionário” (Anexo E do Decreto nº 2.376 e 2.453/2014), a substituição, de 
acordo com os prazos determinados, de qualquer funcionário com comportamento julgado prejudicial, inconveniente ou 
insatisfatório à disciplina ou ao interesse do Município. Poderá, por iguais motivos, ser solicitada também a substituição 
do preposto.

XV - Buscar esclarecimentos e soluções técnicas para as ocorrências que surgirem durante a execução dos serviços e 
antecipar-se na solução de problemas que afetem a relação contratual, tais como: greve de pessoal, não pagamento de 
obrigações com funcionários, dentre outros.

XVI - Não atestar a Nota Fiscal enquanto não for cumprida a total execução, entrega ou correção dos bens ou serviços.

XVII - Verificar se os serviços foram subcontratados, sendo permitida a subcontratação parcial do objeto (nunca total) 
mediante previsão contratual.

XVIII - Caso a execução não esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, avaliar a necessidade de readequa-
ção deste, mediante termo aditivo. Caso a readequação seja necessária, encaminhar ao gestor do contrato, documento 
apontando as alterações necessárias acompanhado das justificativas pertinentes.

XIX - Nos casos em que for constatada falha na execução, não havendo acordo de níveis de serviço ou a readequa-
ção contratual não for necessária, realizar as glosas mediante o “Formulário de Glosa” (Anexo F do Decreto nº 2.376 e 
2.453/2014), de acordo com os percentuais determinados.

XX - Comunicar por escrito ao gestor do contrato a ocorrência de danos causados pela Contratada ao Município ou a ter-
ceiros durante toda a execução do contrato, mediante preenchimento do “Formulário Solicitação de Esclarecimentos e 
Providências” (Anexo G do Decreto nº 2.376 e 2.453/2014).

XXI - Atestar, quando for o caso, para fins de restituição da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as 
obrigações contratuais, inclusive as trabalhistas e previdenciárias.

XXII – Preencher o “Formulário de Solicitação de Pagamento” (Anexo H do Decreto nº 2.376 e 2.453/2014) e providenciar 
a autuação do processo ou encaminhar ao setor responsável. Para os contratos de prestação de serviços continuados, abrir 
um processo de pagamento para cada mês.

XXIII - Conferir a documentação apresentada para pagamento, utilizando o “Formulário CheckList” (Anexo I do Decreto nº 
2.376 e 2.453/2014), a fim de verificar se há alguma divergência com relação ao serviço prestado, erro ou rasura, ado-
tando as medidas necessárias para a solução da pendência detectada, antes de atestá-la e encaminhá-la para pagamento.

XXIV – Verificar se as condições de pagamento do contrato foram obedecidas, o valor cobrado corresponde exatamente 
àquilo que foi fornecido, se existem elementos que justifiquem o desconto do valor da Nota Fiscal/Fatura, se foi observado 
o que dispõe o contrato nos casos de instalação ou teste de funcionamento e se a Nota Fiscal tem validade e está com-
pletamente preenchida.

XXXV - Procedidas as verificações, o fiscal deverá atestar se a prestação do serviço ou o recebimento dos bens está de 
acordo com o contrato.

Na ausência da servidora supra designada, fica designada como suplente a servidora ANGELA MARIA DASSIE, matricula 
nº 03084, lotada na Secretaria Municipal Saúde.

Conceição do Castelo, ES, 27 de maio de 2020.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

CIÊNCIA DO (A) SERVIDOR (A) DESIGNADO (A)

Eu, REGILANE DARÉ DOS SANTOS, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em 
razão da função.

Assinatura do Fiscal

Eu, ANGELA MARIA DASSIE, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da 
função.

Assinatura do Suplente
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ERRATA

TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020

Protocolo Ged nº 2714/2020 e Processo n° 1047/2020

Código de Identificação cidades 2020.021E0500001.09.0018

No contrato 051/2020

ONDE SE LE: O contrato terá prazo de vigência de 27 de maio de 2020 a 31 dezembro de 2020.

LEIA-SE: O contrato terá prazo de vigência de 01 de junho de 2020 a 27 de novembro de 2020.

Conceição do Castelo, ES, 29 de junho de 2020.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

ERRATA

TERMO DE CONTRATO Nº 051/2020

Protocolo Ged nº 2714/2020 e Processo n° 1047/2020

Código de Identificação cidades 2020.021E0500001.09.0018. Na publicação n° 276683, do dia 28/05/2020, do contrato 
051/2020, do LEANDRO GOMES PRATA 13923679726, na Cláusula Segunda; Onde se lê: O valor global do presente con-
trato é de R$ 29.950 (cento e dezessete mil reais). Leia-se: O valor global do presente contrato é de R$ 29.950,00 (vinte 
e nove mil novecentos e cinquenta reais). 

Conceição do Castelo-ES, 10 de agosto de 2020.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 100/2020
Publicação Nº 291136

TERMO DE CONTRATO N° 100/2020

CONTRATANTE: Município de Conceição do Castelo, ES. CONTRATADA: CM CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Execução de 
Reforma de Unidades Básica de Saúde nas comunidades rurais de Santo Antônio do Areião, Indaiá, Monforte Frio, Taqua-
russu, Cantinho do Céu e Mata Fria no município de Conceição do Castelo,ES. VIGENCIA: 10 de agosto de 2020 a 09 de 
outubro de 2021. VALOR GLOBAL: R$ 306.971,48 (trezentos e seis mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 017001-Secretaria Municipal de Saúde; Fontes Recursos -12110000000 (Recur-
so Próprio) Fontes Recursos: 1540000000 (Royalties Estadual) Elemento de Despesa 3.3.90.39.00000 (Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica). AMPARO LEGAL: Com fundamento na Lei n.º 8.666 de 21/06/93, e Leis complementares 
123/2006, 147/2014, protocolo GED n° 4384/2020, processo GED n° 1791/2020, processo administrativo n° 1.078/2020, 
código de Identificação cidades n° 2020.021E0700001.01.0008 e no Edital de Tomada de Preços nº 00003/2020. 

Conceição do Castelo, ES, 10 de agosto de 2020.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 04-2020
Publicação Nº 291123

HOMOLOGAÇÃO

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CidadES/TCE-ES: 2020.021E0700001.01.0009

Homologo o presente processo, com base no parecer da Assessoria Jurídica Municipal e no julgamento da CPL, cujo objeto 
da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA 
NA COMUNIDADE DO MONFORTE FRIO., atendendo a solicitação protocolizada sob o número 000553/2020. A modalidade 
do certame foi definida no artigo 23 inciso II, alínea "b" da Lei 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 8.883 de 
08 de 06 de 1994, sendo homologado vencedora do certame a empresa CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI - ME no 
valor total de R$ 165.469,17 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos).

Conceição do Castelo-ES, 10 de agosto de 2020.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

AVISO DE DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020
Publicação Nº 291126

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que, considerando que as empresas participantes manifestaram 
pelo não interesse em apresentar recurso, foi marcada data de abertura das propostas do processo licitatório especificado 
a seguir:

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de construção de ponte, com execu-
ção de cabeceiras, estaqueamento e vigas(tabuleiros) na estrada que liga Melgaço a Rio Ponte, Distrito de Melgaço, neste 
Município de Domingos Martins-ES, com fornecimento to de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme projetos, 
planilha, cronograma físico-financeiro e especificações técnicas constantes neste processo

Data de abertura das Propostas: 12 de Agosto de 2020 – 09:00 horas

Domingos Martins – ES, 10 de Agosto de 2020.

Rogério Aldemir da Penha

Presidente da CPL

DECRETO NORMATIVO Nº 3.624/2020
Publicação Nº 291073

DECRETO NORMATIVO Nº 3.624/2020

INSTITUI O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA “MORAR LEGAL” NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
Art. 68, Inciso VIII, da Lei Municipal nº 1.078/90 – Lei Orgânica do Município de Domingos Martins, e,

- Considerando o princípio constitucional da função social da propriedade urbana, que visa assegurar o ordenamento da 
cidade para a garantia do bem-estar de seus habitantes, conforme estabelecido pelo Art. 182 da Constituição Federal de 
1988;

- Considerando a relevância do direito social à moradia como meio para efetivar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana;

- Considerando a Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária dos núcleos 
urbanos informais, e favorece as ações do Poder Público Municipal e dos demais entes e atores responsáveis;

- Considerando o Decreto Federal no 9.310, de 15 de março de 2018, que institui as normas gerais e os procedimentos 
aplicáveis à regularização fundiária urbana;

- Considerando o intuito de se normatizar, no âmbito administrativo municipal, os procedimentos referentes à regulariza-
ção fundiária de interesse social e específico;

D E C R E T A:
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Art. 1º Fica instituído o Programa de Regularização Fundiária – REURB “MORAR LEGAL” no município de Domingos Mar-
tins, nas modalidades de interesse social (REURB-S), de interesse específico (REURB-E) e inominada (REURB-I), que será 
regido pelo disposto na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, no Decreto Federal no 9.310, de 15 de março de 
2018, no que couber, e no presente Decreto.

§1º A regularização fundiária de interesse social (REURB-S) será aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predo-
minantemente por população de baixa renda, conforme artigo 96 da Lei Federal 13.465/2017 e artigo 6o, parágrafo único 
do decreto 9310/2018.

§2º A regularização fundiária de interesse específico (REURB-E) será aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por 
população não enquadrada na hipótese de que trata o parágrafo 1º do presente artigo.

§3º A regularização fundiária inominada (REURB-I) será aplicável aos núcleos urbanos informais consolidados em data 
anterior à Lei do Parcelamento do Solo Urbano – Lei nº 6.766, de 19 de dezembro 1979 (art. 69, da Lei 13.465/2017).

Art. 2º O Programa Municipal de Regularização Fundiária será coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, por meio da Gerência de Desenvolvimento Urbano, com a finalidade de dar suporte e asses-
soramento às Secretarias Municipais e órgãos da Administração Pública Municipal no que tange ao planejamento, coorde-
nação, acompanhamento e implementação das ações do referido Programa.

Art. 3º Constituem objetivos do Programa Municipal de Regularização Fundiária:

I – identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e proporcionar a prestação de ser-
viços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de 
ocupação informal anterior;

II – adaptar as unidades imobiliárias existentes com o ordenamento territorial urbano e constituir sobre elas direitos reais 
em favor dos seus ocupantes;

III – ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes 
nos próprios núcleos urbanos informais regularizados;

IV – promover a integração social e a geração de emprego e renda;

V – garantir o direito social à moradia digna e às condições de vida adequadas;

VI – garantir a efetivação da função social da propriedade;

VII – ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes;

VIII – concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo;

IX – prevenir e desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais;

X – conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher;

XI – estimular a participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária.

Art. 4º Fica instituída a Comissão de Regularização Fundiária, composta por representantes do Executivo municipal e da 
sociedade civil.

§ 1° O Executivo municipal será representado por servidores das seguintes secretarias:

I – Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico;

II – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
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III – Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

IV – Procuradoria Geral Municipal.

§ 2° A Comissão de Regularização Fundiária será vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico.

§3º Os respectivos representantes serão nomeados através de decreto específico.

Art. 5º A Comissão de Regularização Fundiária terá as seguintes atribuições:

I – planejar, propor diretrizes, coordenar e monitorar as ações de regularização fundiária, promovendo a articulação in-
terinstitucional entre o Poder Público Municipal, Registrador de Imóveis, incorporadores, ocupantes das áreas a serem 
regularizadas e outros, bem como proceder à análise técnica e fundiária nos processos administrativos de regularização 
fundiária;

II – coordenar e instruir as medidas necessárias para implementação das ações que forem estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico;

III – fornecer, quando solicitado, as informações e manifestações formais a respeito da Política de Regularização Fundiária 
do Município, empreendimentos e ações delas decorrentes;

IV – participar do planejamento das ações e programas da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Eco-
nômico no que se refere à análise fundiária das áreas de intervenção;

V – acompanhar o licenciamento ambiental e urbanístico de projetos, obras e regularização fundiária;

VI – orientar e esclarecer a população sobre as ações de regularização fundiária;

VII - mediar eventuais conflitos que surgirem no transcorrer dos processos de REURB;

VIII - fiscalizar o recebimento das obras de infraestrutura essencial e das compensações urbanísticas e ambientais previs-
tas no projeto urbanístico e no termo de compromisso, quando for o caso;

IX – exercer outras atribuições correlatas e complementares na sua área de atuação.

Art. 6º As regularizações fundiárias de interesse social (REURB-S), de interesse específico (REURB-E) e inominada (REUR-
B-I) serão objeto de processo administrativo próprio, de iniciativa de qualquer legitimado à requerê-la, que será autuado 
e tramitará com o apoio da Comissão de Regularização Fundiária;

Art. 7º A tramitação e análise dos processos no âmbito municipal obedecerá às seguintes fases, em atenção ao disposto 
no Art. 28 da Lei Federal nº 13.465/2017 e no Art. 21 do Decreto no 9.310/2018:

I - requerimento por um dos legitimados previstos no Art. 14 da Lei Federal nº 13.465/2017;

II - processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para manifestação dos titulares de direi-
tos reais sobre o imóvel e dos confrontantes;

III - elaboração do projeto de regularização fundiária;

IV - saneamento do processo administrativo;

V - decisão da autoridade competente, por meio de ato formal, ao qual será dada publicidade;

VI - expedição da CRF pelo município de Domingos Martins;
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Art. 8º O projeto de regularização fundiária obedecerá ao disposto na Seção II do Capítulo III da Lei Federal nº 13.465/2017, 
na Seção III do Capítulo III do Decreto Federal nº 9.310/2018, e suas eventuais alterações.

Art. 9º A aprovação do projeto de regularização fundiária, após parecer favorável da Comissão de Regularização Fundiária, 
dar-se-á por meio da emissão da Certidão de Regularização Fundiária (CRF), que deverá acompanhar o projeto aprovado e 
conter todos os requisitos especificados na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e no Decreto Federal nº 9.310, 
de 15 de março de 2018.

Art. 10 Poderão ser empregados, no âmbito da REURB, sem prejuízo de outros que se fizerem necessários, os instrumen-
tos jurídicos especificados na Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

Art. 11 A Administração Pública Municipal poderá, através de processo licitatório, realizar a contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviços de regularização fundiária.

Parágrafo único. A Comissão de Regularização Fundiária instituída através do presente decreto acompanhará todo o pro-
cedimento realizado pela empresa contratada durante a prestação dos serviços de regularização fundiária.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 5 de agosto de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO Nº 007/2020
Publicação Nº 291120

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 007/2020

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, com a finalidade de fornecer o lanche nas campanhas, reuniões, treinamentos, 
capacitações e palestras referente aos programas de saúde para 12 meses, bem como – ítem (08) um – disponibilizador 
lanche da manhã para pessoas do interior que se deslocam no desjejum até a sede para realização de consultas e exames 
médicos.

Declarado DESERTO.

Domingos Martins – ES, 7 de agosto de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

LEI MUNICIPAL Nº 2.961/2020
Publicação Nº 291075

 LEI MUNICIPAL Nº 2.961/2020

INSTITUI CAMPANHAS DE COMBATE AO ABANDONO E CONTROLE DO CRESCIMENTO POPULACIONAL DE CANINOS E FE-
LINOS (CÃES E GATOS) DOMÉSTICOS E/OU DE RUA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal de Domin-
gos Martins, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica instituído no município de Domingos Martins campanhas de combate ao abandono e controle do crescimento 
populacional de caninos e felinos (cães e gatos) domésticos e/ou de rua a ser realizada no mês de março.

Parágrafo único. As campanhas poderão ser realizadas próximo à data de 14 de março de cada ano, na semana em que 
se comemora o Dia Nacional de Proteção dos Animais.

Art. 2º São objetivos desta Lei:

I – educar as pessoas da importância da guarda responsável dos animais, disciplinando que os animais devem ser manti-
dos dignamente em boas condições de abrigo, alimentação e saúde, nos limites da propriedade de cada dono;

II – realizar vacinação de animais não vacinados;

III – realizar o cadastramento dos animais;

IV – realizar vacinações e cirurgias de castração em cães e gatos.

Parágrafo único. Para a realização dos procedimentos mencionados nos incisos de I a IV, o Poder Executivo disponibilizará 
o material necessário e profissionais responsáveis.

Art. 3º Na realização das campanhas de que trata o caput do artigo 1ª, deverão ser observadas as normas dos Conselhos 
Federais e Estaduais de medicina veterinária.

Art. 4º O Poder Executivo dará ampla divulgação através de seus veículos oficiais de comunicação, rádios comunitárias, 
páginas virtuais de redes sociais como o Facebook, Instagram dentre outros, priorizando uma maior divulgação nos dias 
próximos as datas de realização das referidas campanhas.

Parágrafo único. O Poder Legislativo poderá participar realizando audiências públicas, divulgando em suas páginas oficiais 
conteúdos educativos e orientativos dentre outras ações de sua competência.

Art. 5º O Poder Executivo adotará outras medidas de divulgação tais como educacionais, através da ministração de pales-
tras em escolas das redes municipais e estaduais dentro do município e também nas unidades de saúde, com conteúdo 
educativo e orientativo, voltados a questões sobre o abandono dos animais e as sanções previstas no art. 32 da Lei Federal 
nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, evitando assim, a prática de atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar, animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, orientando sobre a guarda responsável, questões relacio-
nadas à saúde pública, tais como o crescimento populacional desordenado de caninos e felinos, proliferação de zoonoses 
dentre outros.

Art. 6º Para execução da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios e/ou parcerias com institui-
ções governamentais e não governamentais tais como universidades, faculdades, ONGs e também com estabelecimentos 
veterinários.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber no prazo de 90 (noventa) dias.

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

Domingos Martins - ES, 28 de julho de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2933/2020
Publicação Nº 291191

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2933/2020

CONCEDE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA À SERVIDORA DAIANE ALVES DE OLIVEIRA KOEHLER.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando que Daiane Alves de Oliveira Koehler, ocupante do cargo público de Operador de Serviços Públicos I – 
Agente de Serviço Básicos, requereu licença para atividade política a fim de concorrer a cargo eletivo no pleito Municipal, 
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conforme pedido protocolizado nesta municipalidade sob o nº 2160/2020.

- considerando o disposto no Art. 1º, Inc. VII, II, “I”, letra “a” da Lei Complementar n.º 64/90 – Lei das Inelegibilidades, 
que determina o afastamento do cargo 3 meses antes do pleito eleitoral;

- considerando o disposto no Art. 134, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 4/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Domingos Martins;

- considerando finalmente o disposto no Art 68, Inc. VIII e X da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica concedida Licença para Atividades Políticas à servidora Daiane Alves de Oliveira Koehler, ocupante do cargo 
efetivo de Operador de Serviços Públicos I – Agente de Serviço Básicos, pelo período de 14 de agosto a 15 de novembro 
de 2020.

Parágrafo único. A efetivação da licença de que trata este artigo está condicionada a apresentação do registro da candi-
datura.

Art. 2º A servidora licenciado nos termos desta Portaria deverá protocolar, até o dia 30 de setembro de 2020 cópia da ata 
da reunião do partido político ou da coligação, com o deferimento/aprovação de seu registro como candidato, protocolado 
no Cartório Eleitoral.

Parágrafo Único - O servidor que não comprovar a situação de candidato conforme previsto no caput deste artigo terá 
descontado de seus vencimentos os dias em que ficou indevidamente licenciado.

Art. 3° Ocorrendo indeferimento da candidatura, cassação do registro de candidato ou renúncia à candidatura, o servidor 
deverá requerer o cancelamento de sua licença e retornar ao serviço no primeiro dia útil seguinte ao evento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 06 de agosto de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2934/2020
Publicação Nº 291192

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2934/2020

CONCEDE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA À SERVIDORA DEJANIRA MULINARI.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando que Dejanira Mulinari, ocupante do cargo público de Agente de Serviços Públicos – Servente, requereu 
licença para atividade política a fim de concorrer a cargo eletivo no pleito Municipal, conforme pedido protocolizado nesta 
municipalidade sob o nº 2600/2020.

- considerando o disposto no Art. 1º, Inc. VII, II, “I”, letra “a” da Lei Complementar n.º 64/90 – Lei das Inelegibilidades, 
que determina o afastamento do cargo 3 meses antes do pleito eleitoral;

- considerando o disposto no Art. 134, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 4/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Domingos Martins;

- considerando finalmente o disposto no Art 68, Inc. VIII e X da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins;

R E S O L V E:



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 249

Art. 1º Fica concedida Licença para Atividades Políticas à servidora Dejanira Mulinari, ocupante do cargo efetivo de Agente 
de Serviços Públicos – Servente, pelo período de 14 de agosto a 15 de novembro de 2020.

Parágrafo único. A efetivação da licença de que trata este artigo está condicionada a apresentação do registro da candi-
datura.

Art. 2º A servidora licenciado nos termos desta Portaria deverá protocolar, até o dia 30 de setembro de 2020 cópia da ata 
da reunião do partido político ou da coligação, com o deferimento/aprovação de seu registro como candidato, protocolado 
no Cartório Eleitoral.

Parágrafo Único - O servidor que não comprovar a situação de candidato conforme previsto no caput deste artigo terá 
descontado de seus vencimentos os dias em que ficou indevidamente licenciado.

Art. 3° Ocorrendo indeferimento da candidatura, cassação do registro de candidato ou renúncia à candidatura, o servidor 
deverá requerer o cancelamento de sua licença e retornar ao serviço no primeiro dia útil seguinte ao evento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 06 de agosto de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2935/2020
Publicação Nº 291193

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2935/2020

CONCEDE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA AO SERVIDOR JULIO MARIA DOS SANTOS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando que Julio Maria dos Santos, ocupante do cargo público de Operador de Serviços Públicos II – Motorista, re-
quereu licença para atividade política a fim de concorrer a cargo eletivo no pleito Municipal, conforme pedido protocolizado 
nesta municipalidade sob o nº 2628/2020.

- considerando o disposto no Art. 1º, Inc. VII, II, “I”, letra “a” da Lei Complementar n.º 64/90 – Lei das Inelegibilidades, 
que determina o afastamento do cargo 3 meses antes do pleito eleitoral;

- considerando o disposto no Art. 134, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 4/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Domingos Martins;

- considerando finalmente o disposto no Art 68, Inc. VIII e X da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica concedida Licença para Atividades Políticas ao servidor Julio Maria dos Santos, ocupante do cargo efetivo de 
Operador de Serviços Públicos II – Motorista, pelo período de 14 de agosto a 15 de novembro de 2020.

Parágrafo único. A efetivação da licença de que trata este artigo está condicionada a apresentação do registro da candidatura.

Art. 2º O servidor licenciado nos termos desta Portaria deverá protocolar, até o dia 30 de setembro de 2020 cópia da ata 
da reunião do partido político ou da coligação, com o deferimento/aprovação de seu registro como candidato, protocolado 
no Cartório Eleitoral.

Parágrafo Único - O servidor que não comprovar a situação de candidato conforme previsto no caput deste artigo terá 
descontado de seus vencimentos os dias em que ficou indevidamente licenciado.

Art. 3° Ocorrendo indeferimento da candidatura, cassação do registro de candidato ou renúncia à candidatura, o servidor 
deverá requerer o cancelamento de sua licença e retornar ao serviço no primeiro dia útil seguinte ao evento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
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Domingos Martins – ES, 06 de agosto de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2936/2020
Publicação Nº 291194

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2936/2020

CONCEDE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA AO SERVIDOR LUIZ CARLOS GUSMÃO MIRANDA.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando que Luiz Carlos Gusmão Miranda, ocupante do cargo público de Operador de Serviços Públicos II – Mo-
torista, requereu licença para atividade política a fim de concorrer a cargo eletivo no pleito Municipal, conforme pedido 
protocolizado nesta municipalidade sob o nº 2575/2020.

- considerando o disposto no Art. 1º, Inc. VII, II, “I”, letra “a” da Lei Complementar n.º 64/90 – Lei das Inelegibilidades, 
que determina o afastamento do cargo 3 meses antes do pleito eleitoral;

- considerando o disposto no Art. 134, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 4/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Domingos Martins;

- considerando finalmente o disposto no Art 68, Inc. VIII e X da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica concedida Licença para Atividades Políticas ao servidor Luiz Carlos Gusmão Miranda, ocupante do cargo efetivo 
de Operador de Serviços Públicos II – Motorista, pelo período de 14 de agosto a 15 de novembro de 2020.

Parágrafo único. A efetivação da licença de que trata este artigo está condicionada a apresentação do registro da candi-
datura.

Art. 2º O servidor licenciado nos termos desta Portaria deverá protocolar, até o dia 30 de setembro de 2020 cópia da ata 
da reunião do partido político ou da coligação, com o deferimento/aprovação de seu registro como candidato, protocolado 
no Cartório Eleitoral.

Parágrafo Único - O servidor que não comprovar a situação de candidato conforme previsto no caput deste artigo terá 
descontado de seus vencimentos os dias em que ficou indevidamente licenciado.

Art. 3° Ocorrendo indeferimento da candidatura, cassação do registro de candidato ou renúncia à candidatura, o servidor 
deverá requerer o cancelamento de sua licença e retornar ao serviço no primeiro dia útil seguinte ao evento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 06 de agosto de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2937/2020
Publicação Nº 291195

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2937/2020

CONCEDE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA AO SERVIDOR ROGÉRIO MANZOLI.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando que Rogério Manzoli, ocupante do cargo público de Professor B, requereu licença para atividade política 
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a fim de concorrer a cargo eletivo no pleito Municipal, conforme pedido protocolizado nesta municipalidade sob o nº 
2648/2020.

- considerando o disposto no Art. 1º, Inc. VII, II, “I”, letra “a” da Lei Complementar n.º 64/90 – Lei das Inelegibilidades, 
que determina o afastamento do cargo 3 meses antes do pleito eleitoral;

- considerando o disposto no Art. 134, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 4/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Domingos Martins;

- considerando finalmente o disposto no Art 68, Inc. VIII e X da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica concedida Licença para Atividades Políticas ao servidor Rogério Manzoli, ocupante do cargo efetivo de Professor 
B, pelo período de 14 de agosto a 15 de novembro de 2020.

Parágrafo único. A efetivação da licença de que trata este artigo está condicionada a apresentação do registro da candi-
datura.

Art. 2º O servidor licenciado nos termos desta Portaria deverá protocolar, até o dia 30 de setembro de 2020 cópia da ata 
da reunião do partido político ou da coligação, com o deferimento/aprovação de seu registro como candidato, protocolado 
no Cartório Eleitoral.

Parágrafo Único - O servidor que não comprovar a situação de candidato conforme previsto no caput deste artigo terá 
descontado de seus vencimentos os dias em que ficou indevidamente licenciado.

Art. 3° Ocorrendo indeferimento da candidatura, cassação do registro de candidato ou renúncia à candidatura, o servidor 
deverá requerer o cancelamento de sua licença e retornar ao serviço no primeiro dia útil seguinte ao evento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 06 de agosto de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2939/2020
Publicação Nº 291196

PORTARIA DE PESSOAL Nº 2939/2020

CONCEDE LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA AO SERVIDOR JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando que João Batista de Oliveira, ocupante do cargo público de Operador de Serviços Públicos II – Motorista, 
requereu licença para atividade política a fim de concorrer a cargo eletivo no pleito Municipal, conforme pedido protocoli-
zado nesta municipalidade sob o nº 2630/2020.

- considerando o disposto no Art. 1º, Inc. VII, II, “I”, letra “a” da Lei Complementar n.º 64/90 – Lei das Inelegibilidades, 
que determina o afastamento do cargo 3 meses antes do pleito eleitoral;

- considerando o disposto no Art. 134, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 4/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais de Domingos Martins;

- considerando finalmente o disposto no Art 68, Inc. VIII e X da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica concedida Licença para Atividades Políticas ao servidor João Batista de Oliveira, ocupante do cargo efetivo de 
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Operador de Serviços Públicos II – Motorista, pelo período de 14 de agosto a 15 de novembro de 2020.

Parágrafo único. A efetivação da licença de que trata este artigo está condicionada a apresentação do registro da candi-
datura.

Art. 2º O servidor licenciado nos termos desta Portaria deverá protocolar, até o dia 30 de setembro de 2020 cópia da ata 
da reunião do partido político ou da coligação, com o deferimento/aprovação de seu registro como candidato, protocolado 
no Cartório Eleitoral.

Parágrafo Único - O servidor que não comprovar a situação de candidato conforme previsto no caput deste artigo terá 
descontado de seus vencimentos os dias em que ficou indevidamente licenciado.

Art. 3° Ocorrendo indeferimento da candidatura, cassação do registro de candidato ou renúncia à candidatura, o servidor 
deverá requerer o cancelamento de sua licença e retornar ao serviço no primeiro dia útil seguinte ao evento.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 07 de agosto de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

Câmara Municipal

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇOS Nº 1 DE 2020
Publicação Nº 291175

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇO: 001/2020

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais na área de engenharia para elabora-
ção de projetos complementares e orçamento estimativo para construção da nova sede administrativa da Câmara Muni-
cipal de Domingos Martins.

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Domingos Martins, comunica aos licitantes e 
demais interessados no PROCESSO ADMINISTRATIVO referente à Tomada de Preço nº 001/2020, que foi JUL-
GADO PROCEDENTE ao Recurso Administrativo interposto pela Empresa: Meo Engenharia e Construções Eireli.

Assim é que, após ser dirigido para análise jurídica foi encaminhado o processo para Autoridade Superior, 
o Senhor Diogo Endlich, Presidente da Câmara Municipal, o qual decidiu por acatar o Parecer Jurídico nº 
78/2020 e desconsiderar a decisão da Comissão Permanente de Licitação, anexado aos autos do processo.

Dos resultados:

- As Empresas MEO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI e ACX ENGENHARIA LTDA-ME estão HABILITADAS no 
certame.

Domingos Martins - ES, 10 de agosto de 2020.

THAMIRES SUÉLI DO NASCIMENTO RASSELI

Presidente da Comissão de Licitação

PORTARIA Nº 95, DE 7 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291064

PORTARIA Nº 95, DE 6 DE AGOSTO DE 2020

Concede afastamento para tratamento de saúde.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe oferece o inciso XXIX, do 
art. 39 do Regimento Interno, combinado com o artigo 114 da Lei Complementar nº 4, de 29 de agosto de 2007 – Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Domingos Martins e Medida Provisória nº 664/2014, RESOLVE:
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Art. 1º Ficam concedidos 7 (sete) dias de afastamento para tratamento de saúde a servidora Joice Elisa Thomes Laiber, 
lotada no cargo de Provimento em Comissão de Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio, matrícula nº 774, a partir do 
dia 6 de agosto de 2020, conforme Atestado Médico protocolizado sob o nº 462/2020.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 6 de agosto de 2020.

DIOGO ENDLICH

Presidente

PORTARIA Nº 96, DE 7 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291065

PORTARIA Nº 96, DE 7 DE AGOSTO DE 2020

Concede férias à servidora Fabiane Dittrich Volkers Waiandt.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 39, XXIX, 
do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder à servidora Fabiane Dittrich Volkers Waiandt, lotada no cargo efetivo de Copeira, matrícula nº 371, 8 
(oito) dias de férias regulamentares a partir de 10 de agosto de 2020, referente ao período aquisitivo 2018/2019, de acor-
do com o que preceitua o art. 110 e seus parágrafos da Lei Complementar nº 4/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Domingos Martins).

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 7 de agosto de 2020.

DIOGO ENDLICH

Presidente

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins

RETIFICAÇÃO RESUMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2020
Publicação Nº 291131

RETIFICAÇÃO RESUMO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 005/2020

Considerando a ocorrência de equivoco na publicação do Resumo do Contrato de Prestação de Serviços Nº 005/2020, 
realizada no dia 07/08/2020 no DOM/ES – Edição Nº 1575, página 126, publicação Nº 290628.

Onde se lê:

Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins – IPASDM.

Contratada: Débora Schaffel de Lima Perdigão.

Objeto e Finalidade: O presente contrato tem como objeto a elaboração de Projeto de Interiores, com a reorganização de 
móveis, planejamento de espaços e crescimento futuro de arquivos. Sala com aproximadamente 90 m².

Valor Global: R$ 1.065,90 (hum mil e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

Dotação Orçamentária: 33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Prazo: O prazo será de 10 (dez) dias, com início em 1º de julho de 2020.
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Leia-se:

Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins – IPASDM.

Contratada: Débora Schaffel de Lima Perdigão.

Objeto e Finalidade: O presente contrato tem como objeto a elaboração de Projeto de Interiores, com a reorganização de 
móveis, planejamento de espaços e crescimento futuro de arquivos. Sala com aproximadamente 90 m².

Valor Global: R$ 1.065,90 (hum mil e sessenta e cinco reais e noventa centavos).

Dotação Orçamentária: 33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Prazo: O prazo será de 10 (dez) dias, com início em 3 de agosto de 2020.

Domingos Martins/ES, 12 de agosto de 2020.

Adeval Irineu Pereira

Diretor Presidente do IPASDM
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Dores do Rio Preto

Prefeitura

RESUMO DE CONTRATO N° 138/2020
Publicação Nº 291197

RESUMO DE CONTRATO

Nº 138/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0024

Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.

Contratada:Matheus Oliveira dos Santos - ME.

Objeto: Contratação de prestação de serviços funerários para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, tal 
solicitação tem caráter de urgência e emergência.

Modalidade de licitação: Pregão Presencial nº 25/2020.

Valor: R$ 42.850,00.

Vigência: 12 (doze) meses.

Dores do Rio Preto, 10/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO N° 141/2020
Publicação Nº 291187

RESUMO DE CONTRATO

Nº141/2020

ID: 2020.024E0700001.01.0023

Contratante: Município de Dores do Rio Preto/ES.

Contratada: Consturb Construtora LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de vestiário e banheiro (Masculino e Feminino) bem como 
depósito/cozinha no anexo da quadra da CMEI”Mundo Novo”.

Valor: R$ 109.281,82.

Vigência: 240 Dias.

Dores do Rio Preto, 10/08/2020.

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO

Prefeito Municipal
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Ecoporanga

Prefeitura

ADITIVO CONTRATO Nº 153.2018
Publicação Nº 291264

2º TERMO ADITIVO DE

REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº. 153/2018.

CONTRATADA: ADILSON DE SOUSA FERREIRA EIRELI (LINFASO CONSTRUTORA)

CNPJ: 07.076.908/0001-28

OBJETO: REPACTUAÇÃO do contrato original, o qual refere-se a contratação de empresa especializada para realização de 
serviços de varrição, limpeza e manutenção das vias urbanas, rurais, encostas e córregos, incluso ainda fornecimento de 
materiais e equipamentos essenciais a prestação dos serviços para atender as necessidades do município de Ecoporanga/
ES.

Valor: R$ 168.980,89, correspondendo acréscimo ao valor de recomposição da relação econômico-financeira de 6,96639% 
ao valor do contrato Original.

Processo: 2637/2020.

ELIAS DAL COL

Prefeito

AVISO DE TP 012/2020
Publicação Nº 291173

AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da CPL, do Município de Ecoporanga/ES, torna público a todos os interessados a realização de licitação como 
segue:

TOMADA DE PREÇO 012/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Praça “Agostinho Balbino”, situada no Bairro Divino 
Espírito Santo - Ecoporanga/ES.

Data de abertura: 31/08/2020. Hora de abertura: 09H00min. Credenciamento: a partir das 08h30min.

Processo: 4638/2020.

ID: 2020.025E0700001.01.0020

O edital deverá ser retirado no site www.ecoporanga.es.gov.br, após essa publicação. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas pelo e-mail:

licitacao@ecoporanga.es.gov.br

Celia Maria Vicente Lopes

Presidente da CPL

AVISO DE TP 013/2020
Publicação Nº 291169

AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da CPL, do Município de Ecoporanga/ES, torna público a todos os interessados a realização de licitação como 
segue:

TOMADA DE PREÇO 013/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de quadra de esportes coberta no bairro Benedita Montei-
ra, Ecoporanga/ES.

mailto:licitacao@ecoporanga.es.gov.br
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Data de abertura: 27/08/2020. Hora de abertura: 09H00min. Credenciamento: a partir das 08h30min.

Processo: 4701/2020.

ID: 2020.025E0700001.01.0018

O edital deverá ser retirado no site www.ecoporanga.es.gov.br, após essa publicação. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas pelo e-mail:

licitacao@ecoporanga.es.gov.br

Celia Maria Vicente Lopes

Presidente da CPL

AVISO DE TP 014/2020
Publicação Nº 291171

AVISO DE LICITAÇÃO

O Presidente da CPL, do Município de Ecoporanga/ES, torna público a todos os interessados a realização de licitação como 
segue:

TOMADA DE PREÇO 014/2020.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de ampliação do mercado “Homero Leandro 
de Farias”, no município de Ecoporanga/ES.

Data de abertura: 28/08/2020. Hora de abertura: 09H00min. Credenciamento: a partir das 08h30min.

Processo: 4941/2020.

ID: 2020.025E0700001.01.0019

O edital deverá ser retirado no site www.ecoporanga.es.gov.br, após essa publicação. Quaisquer informações poderão ser 
obtidas pelo e-mail:

licitacao@ecoporanga.es.gov.br

Celia Maria Vicente Lopes

Presidente da CPL

RESUMO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2020
Publicação Nº 291206

PREGÃO ELETRÔNICO 010/2020

REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº. 1243

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL.

Vigência da Ata de Reg. Preços: De: 30 DE JULHO DE 2020 A 30 DE JULHO DE 2021

ATA REGISTRO PREÇOS 037/2020.

TAGLIA-FERRE E CIA LTDA-ME

CNPJ: 07.936.832/0001-63

VALOR: R$ 23.133,00

VALOR GLOBAL DA LICITAÇÃO: R$ 23.133,00 (vinte e três mil cento e trinta e três reais).

ELIAS DAL COL

PREFEITO

mailto:licitacao@ecoporanga.es.gov.br
mailto:licitacao@ecoporanga.es.gov.br
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Governador Lindenberg

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO 003/2020
Publicação Nº 291140

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços nº 003/2020

Processo nº 89.557/2020

Relatório

O Prefeito Municipal de Governador Lindenberg – Estado do Espírito Santo, tendo em vista o que consta no processo nº 
89.557/2020, referente licitação na modalidade Tomada de Preços, especificado acima, cujo objeto da escolha da proposta 
mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, com forne-
cimento de material, objetivando A Construção de uma Quadra Poliesportiva Coberta na Comunidade do Córrego Paraná, 
Zona Rural, no Município de Governador Lindenberg/ES, em atendimento á Secretaria Municipal de Administração. Face ao 
resultado da licitação conforme transcrito na ata de abertura e julgamento do respectivo edital elaborada e assinada pela 
Comissão Permanente de Licitações e do parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado 
da presente licitação e autoriza a contratação da Empresa vencedora: MARILÂNDIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA 
EPP no valor total de R$ 431.500,00 (quatrocentos e trinta e um mil e quinhentos reais), consagrando-se vencedora do 
certame.

Governador Lindenberg, ES – 10 de agosto de 2020.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal
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Guaçuí

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 017/2019
Publicação Nº 291255

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019

PROCESSO Nº 0338/2019

OBJETO:

Aquisição de concreto usinado, com reserva de cota de até 25% para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, soli-
citado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicosde, acordo com o edital e seus anexos.

EMPRESA VENCEDORA:

- SERVICO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 323.400,00 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos reais).

- TOTAL GERAL: R$ 323.400,00 (trezentos e vinte e três mil e quatrocentos reais).

Guaçuí/ES, 10 de agosto de 2020.

Ronaldo dos Santos Pimenta

Pregoeiro - PMG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2020
Publicação Nº 291167

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 057/2020

O Município de Guaçuí-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL, no dia 25/08/2020 às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, visando a Aquisição, juntamente com a instalação, de janelas de blindex para a EMEF Deocleciano 
de Oliveira, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, com participação exclusiva de Microempresa, Empresa de 
Pequeno Porte, Microempreendedor Individual, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e correlatos, conforme 
as condições e especificações constantes deste Edital e de seus Anexos. O protocolo dos envelopes será até às 08h30min; 
o credenciamento e a abertura dos envelopes será a partir das 09h do dia 25/08/2020. O Edital poderá ser adquirido atra-
vés do site: www.guacui.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no 
horário de 08h às 11h e 13h às 16h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta–feira.

Guaçuí-ES, 10 de agosto de 2020.

Ronaldo Dos Santos Pimenta

Pregoeiro – PMG

http://www.guacui.es.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2020
Publicação Nº 291178

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 058/2020

O Município de Guaçuí-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, a ser realizado no dia 26/08/2020 às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, visando a aquisição de um (01) Caminhão Compactador de Lixo, com RECURSOS 
ORIUNDOS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 047227/2019, e RECURSO PRÓPRIO, solicitado pela Secretaria Municipal de Obras, 
Infraestrutura e Serviços Públicos. O protocolo dos envelopes será até às 08h30min; o credenciamento e a abertura dos 
envelopes será a partir das 09h do dia 26/08/2020. O Edital poderá ser adquirido através do site: www.guacui.es.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h às 11h e das 13h 
às 16h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta–feira.

Guaçuí-ES, 10 de agosto de 2020.

Ronaldo Dos Santos Pimenta

Pregoeiro – PMG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2020
Publicação Nº 291185

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 059/2020

O Município de Guaçuí-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, a ser realizado no dia 27/08/2020 às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 
e suas alterações posteriores, visando a Aquisição de piso de borracha monolítico drenante com a sua devida instalação, 
com participação exclusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual, Empresa Indi-
vidual de Responsabilidade Limitada e correlatos. O protocolo dos envelopes será até às 08h30min; o credenciamento e 
a abertura dos envelopes será a partir das 09h do dia 27/08/2020. O Edital poderá ser adquirido através do site: www.
guacui.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h 
às 11h e das 13h às 16h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta–feira.

Guaçuí-ES, 10 de agosto de 2020.

Ronaldo Dos Santos Pimenta

Pregoeiro – PMG

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060; 061; 062 E 063/2020
Publicação Nº 291209

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 060; 061; 062 e 063/2020

O Município de Guaçuí-ES, através de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar, em sua sede, Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL, no dia 24/08/2020, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestão Pública Inte-
grada, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, 
suporte técnico, atualização tecnológica e assistência técnica dos sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, 

http://www.guacui.es.gov.br/
http://www.guacui.es.gov.br/
http://www.guacui.es.gov.br/
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conforme descrição abaixo:

- Pregão Presencial Nº 060/2020 – Solicitado pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Recursos Humanos. O 
protocolo dos envelopes será até às 08h30min, o credenciamento e a abertura será a partir das 09h;

- Pregão Presencial Nº 061/2020 – Solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde. O protocolo dos envelopes será até às 
09h30min, o credenciamento e a abertura será a partir das 10h;

- Pregão Presencial Nº 062/2020 – Solicitado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. O protocolo dos envelopes 
será até às 13h30min, o credenciamento e a abertura será a partir das 14h;

- Pregão Presencial Nº 063/2020 – Solicitado pela Câmara Municipal de Guaçuí. O protocolo dos envelopes será até às 
14h30min e o credenciamento e a abertura será a partir das 15h.

Os Editais poderão ser adquiridos através do site da prefeitura: www.guacui.es.gov.br e da Câmara Municipal: http://www.
cmguacui.es.gov.br/. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação no horário de 
08h às 11h e das 13h às 16h, ou pelo telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta–feira.

Guaçuí-ES, 10 de agosto de 2020.

Ronaldo dos Santos Pimenta

Pregoeiro - PMG

Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 442 / 2020 - INSTITUI A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ POR MEIO VIRTUAL E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 291106

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 442, 10 DE AGOSTO DE 2020.

INSTITUI A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ POR MEIO VIRTUAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUAÇUÍ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições Legais DE-
CRETA:

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, a disseminação comu-
nitária do Novo Coronavírus (SARCOV-2) em todos os continentes caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se evitar a contaminação em larga escala com máxima redução da exposição 
de pessoas ao risco;

CONSIDERANDO que houve confirmação de isolamento de um agente político por apresentar graves sintomas e o risco 
real de disseminação e infecção da doença no atual momento;

CONSIDERANDO a estabilização e medidas de saúde adotadas a nível nacional, as recomendações exigidas nos protocolos 
vigentes e objetivo dessa Presidência que é preservar a saúde dos demais agentes e servidores; e,

CONSIDERANDO as peculiaridades do Plenário dessa Casa de Leis do Município de Guaçuí-ES

DECRETA

Art. 1º – Fica instituído que a reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaçuí, no dia 10 de agosto do corrente ano, será 
realizada por meio virtual no horário regimental.

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

Guaçuí-ES, 10 de agosto de 2020.

Angelo Moreira da Silva

Presidente da CMG

http://www.guacui.es.gov.br/
http://www.cmguacui.es.gov.br/
http://www.cmguacui.es.gov.br/
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Guarapari

Prefeitura

ABERTURA DE LICITAÇÃO PE 064/2020
Publicação Nº 291155

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES torna público a REABERTURA do PREGÃO ELETRONICO 064/2020 PROCESSO Nº 11175/2020, 
visando a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ COMPOSTO COM MÁQUINA DE REFRIGERAÇÃO - SEMED

Início Do Acolhimento Da Proposta E Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia 24/08/2020

Limite Para Acolhimento Da Proposta E Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia 25/08/2020

Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às 08:00 Horas Do Dia 25/08/2020

Data E Horário de Abertura Da Sessão Pública: Às 09:30 Horas Do Dia 25/08/202020

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

Guarapari/ES, 11 de agosto de 2020

Maria Sirley Carminati Barbosa

Pregoeira Substituta

ABERTURA DE PROPOSTA ECONÔMICA CP 010 19
Publicação Nº 291237

AVISO RESULTADO DE RECURSO E ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA ECONOMICA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2.271/2020 cujo OBJETO é a CONCESSÃO ONEROSA DE USO DOS QUIOSQUES DA 
ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO MORRO, PRAIA DAS CASTANHEIRAS, PRAIA DA AREIA PRETA, PRAIA DOS NAMORADOS, 
PARQUE MUNICIPAL DO MORRO DA PESCARIA E PRAINHA DE MUQUIÇABA – SETEC. O Município de Guarapari-ES torna 
público o resultado do recurso administrativo, em que o Exmº Senhor Prefeito conheceu e dando-lhe parcial provimento 
ao recurso interposto pela empresa KATIA MELO ANGIEUSKI, nos termos da legislação pertinente, alterando a pontuação 
da empresa recorrente para 200 pontos.

Por fim, tornamos público que será realizada a abertura do envelope de proposta econômica dos licitantes, no dia 
13/08/2020 às 09:30 hs no auditório da Secretaria Municipal da Educação-SEMED, situada na Rua Santa Clara nº13 bairro 
Sol Nascente.

Guarapari/ES, 10 de agosto de 2020

LUCIANE NUNES DE SOUZA

Presidente da Copel

DECRETO Nº 415/2020
Publicação Nº 291265

DECRETO Nº. 415/2020

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL” MARIA MARTA GUIMARÃES RIBEIRO”, LO-
CALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, GUARAPARI/ES. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:

http://www.guarapari.es.gov.br/
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
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Art. 1º Fica criado o CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL “MARIA MARTA GUIMARÃES RIBEIRO”, localizado à Rua 
Amazonas, s/nº, bairro São José, Guarapari/ES.

Art. 2º O Centro Municipal de Educação Infantil “Maria Marta Guimarães Ribeiro” atenderá crianças com faixa etária entre 
0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Guarapari/ES, 10 de agosto de 2020.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

REABERTURA DE LICITAÇÃO PE 042/2020
Publicação Nº 291182

##ATO AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

##TEX O Município de Guarapari-ES torna público a REABERTURA do PREGÃO ELETRONICO 042/2020, REGISTRO 
DE PREÇO, COM COTAS EXCLUSIVA PARA ME EPP OU EQUIPARADAS, PROCESSOS no 19573/19, 1889/20, 1891/20, 
1892/20,1888/20, 1887/20, 1886/20, 1885/20, 1890/20,1884/20, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E 
EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA UBS DE TODOS OS SANTOS E PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATEN-
ÇÃO BÁSICA DE SAÚDE- SEMSA

Início Do Acolhimento Da Proposta E Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia 25/08/2020

Limite Para Acolhimento Da Proposta E Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia 27/08/2020

Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às 08:00 Horas Do Dia 27/08/2020

Data E Horário de Abertura Da Sessão Pública: Às 10:30 Horas Do Dia 27/08/2020

Edital através do site do Banco do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: www.guarapari.es.gov.br

E-mail: copel@guarapari.es.gov.br.

##DAT Guarapari/ES, 11 de agosto de 2020

##ASS Luciane Nunes de Souza

##CAR Pregoeira

RESOLUÇÃO CMRF Nº 01, DE 04 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291218

RESOLUÇÃO CMRF Nº 01, DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS NO ÂMBITO DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS 
DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - CMRF; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO a necessidade de organização e aperfeiçoamento da estrutura e do funcionamento do Conselho Municipal 
de Recursos Fiscais, órgão competente para processar e julgar Recursos e Ofícios em 2ª Instância do Processo Administra-
tivo Fiscal, conforme art. 118, II e 376, Lei Complementar Municipal n. 007/08 e art. 1º da Lei n. 3338/2011;

CONSIDERANDO a rotina de funcionamento do Conselho Municipal de Recursos Fiscais Município de Guarapari, estabele-
cida pelos artigos 25 a 27 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais;

http://www.guarapari.es.gov.br/
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CONSIDERANDO as disposições do artigo 14, XX, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais;

CONSIDERANDO a relevância e imprescindibilidade do serviço público desenvolvido no âmbito do Conselho Municipal de 
Recursos Fiscais, bem como a necessidade da permanência desses trabalhos de forma contínua e eficiente,

RESOLVE:

Art. 1º. Esta Resolução disciplina a realização de reuniões virtuais no âmbito do Conselho Municipal de Recursos Fiscais 
do Município de Guarapari – CMRF.

Art. 2º. A reunião do Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de Guarapari, de caráter ordinário ou extraor-
dinário, realizar-se-á, preferencialmente, na forma presencial, podendo ocorrer de modo virtual, quando, a juízo do Pre-
sidente do Conselho, por motivo indicado no ato de convocação, a modalidade se apresentar mais favorável à realização 
dos trabalhos em razão de urgência, eficiência ou segurança.

Art. 3º. A reunião virtual deverá observar todas as exigências estabelecidas nos artigos 25 e seguintes, do Regimento 
Interno.

Art. 4º. Ficam convalidadas as reuniões virtuais realizadas pelo Conselho Municipal de Recursos Fiscais do Município de 
Guarapari nas datas de 07/07/2020, 09/07/2020, 16/07/2020 e 04/08/2020, em razão da necessidade de medidas de 
prevenção e combate à proliferação do COVID-19, dentre as quais a não aglomeração de pessoas.

Art. 5º. As regras estabelecidas nesta Resolução não excluem nem modificam outras normas sobre a matéria estabeleci-
das por legislações de hierarquia superior, prevalecendo aquelas sobre esta em caso de eventual conflito.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de julho de 2020.

Guarapari/ES, 04 de Agosto de 2020.

ALINY JUSTO DELFINO

Presidente do CMRF

RESULTADO DE RECURSO E ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA TP 009/2019
Publicação Nº 291152

AVISO RESULTADO DE RECURSO E ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA ECONOMICA TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9777/2020 cujo OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DA 
PRAÇA GILDA ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA MÔNICA NESTE MUNICIPIO - SEMOP.

O Município de Guarapari-ES torna público o resultado do recurso administrativo, em que o Exmº Senhor Prefeito conhe-
ceu e negou provimento ao recurso interposto pela empresa JDJ ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA MEI, mantendo a 
INABILITAÇÃO da empresa recorrente.

Por fim, tornamos público que será realizada a abertura do envelope de proposta econômica dos licitantes, no dia 
12/08/2020 às 09:00 na sala da COPEL, situada a Rua Alencar Moraes de Rezende, nº 100, Bairro Jardim Boa Vista.

Guarapari/ES, 11 de agosto de 2020

LUCIANE NUNES DE SOUZA

Presidente da Copel

RESULTADO PE 050 20
Publicação Nº 291203

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES torna público RESULTADO do PREGÃO ELETRONICO Nº 050/2020, REGISTRO DE PREÇO, 
EXCLUSIVA PARA ME EPP OU EQUIPARADAS, PROCESSO Nº 24164/2019, visando a AQUISIÇÃO DE MARMITEX- SEMSA.

EMPRESA VENCEDORA:

BRASEIRO RESTAURANTE COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME com o valor de R$ 53.500,00 
(cinquenta e três mil e quinhentos reais)
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Guarapari/ES, 11 de agosto de 2020

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

SUSPENSAO DE LICITAÇÃO PE 053/2020
Publicação Nº 291111

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari-ES torna público a SUSPENSÃO SINE DIE do PREGÃO ELETRONICO 053/2020 – PROCESSO Nº 
29142/2019, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE FONTE DE AR MEDICINAL E MANUTENÇÃO COR-
RETIVA E PREVENTIVA NAS REDES DE GASES INCLUINDO TROCA DE PEÇAS- SEMSA

Para readequação do edital.

Guarapari/ES, 11 de agosto de 2020

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira
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Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020
Publicação Nº 291141

 AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

018/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 21/08/2020, Licitação na modalidade 
de Pregão Eletrônico - Sistema Registro Preços – Exclusivo ME e EPP. Objeto: Aquisição de Uniformes, a pedido da SEMO-
SI. Proc. 125/2020. Local de realização: www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do email licitacao@ibiracu.
es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

ID: 2020.030E0700001.02.0024

Luana Guasti

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
Publicação Nº 291190

 AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

019/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 08:30 horas do dia 24/08/2020, Licitação na modalidade 
de Pregão Eletrônico - Sistema Registro Preços – Exclusivo ME e EPP. Objeto: Aquisição de Material Operacional, a pedido 
da SEMDERMA. Proc. 5691/2019. Local de realização: www.bll.org.br. O edital deverá ser solicitado através do email lici-
tacao@ibiracu.es.gov.br ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

ID: 2020.030E0700001.02.0025

Luana Guasti

Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
Publicação Nº 291087

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

Nº 002/2020

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado da TP acima citada, onde declara vencedora do certame a em-
presa: POAR REFRIG. COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS EIRELI. Valor Global R$ 67.185,13.

ID: 2020.030E0700001.01.0015.

CAROLINA ARAUJO MODENESI

PRESIDENTE DA CPL

mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
mailto:licitacao@ibiracu.es.gov.br
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RESUMO 4º TERMO ADITIVO CT 215/2016
Publicação Nº 291062

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/16

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratado:TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62. PP 58/16. Objeto: 
contratação de empresa prestadora de serviços DE TELEFONIA MÓVEL, a pedido da SEMARH. “Prorroga o prazo de vigên-
cia por mais 12 meses.” O presente Termo Aditivo gera efeitos a partir de 09/08/2020 e foi autorizado pelo Proc. Adm. nº 
3115/2021. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Ibiraçu, 29 de julho de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
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Itaguaçu

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020
Publicação Nº 291137

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNTOS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNI-
CIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA “NOSSA SENHORA DA BOA FAMÍLIA” E DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊU-
TICA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR GLOBAL: R$ 38.964,40

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua publicação no órgão de imprensa oficial

Itaguaçu, 10 de agosto de 2020

DARLY DETTMANN

Prefeito do Município de Itaguaçu

ERRATA – PORTARIA 1.146/2020
Publicação Nº 291125

ERRATA – PORTARIA 1.146/2020

Publicação feita no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES do dia 06/08/2020 - DOM/ES - Edição N° 1574 
e Publicação Nº 290213, referente a ERRATA.

ONDE SE LÊ:

Itaguaçu/ES, 05 de agosto de 2020.

Publicado em 05/08/2020.

LÊ-SE:

Itaguaçu/ES, 03 de agosto de 2020.

Publicado em 03/08/2020.

Itaguaçu/ES, 13 de julho de 2020.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 1.181/2020
Publicação Nº 291056

PORTARIA Nº. 1.181/2020

Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o 
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inciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;

- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 002801/2020 de 07/08/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor MARIO SERGIO FERNANDES, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotado na Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse 
pessoal, em 10 de agosto de 2020.

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

Itaguaçu/ES, 10 de agosto de 2020.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 10/08/2020.

REGIANE FERREIRA SCHULTZ

Secretária Municipal de Administração em Substituição

Decreto nº. 9.560/2020

PORTARIA Nº. 1.182/2020
Publicação Nº 291061

PORTARIA Nº. 1.182/2020

Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-
ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;

- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 002811/2020 de 07/08/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor GABRIEL BECALLI SOARES, Controlador Municipal, lotado na Controladoria Geral do Muni-
cípio, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 12 de agosto de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 12 de agosto de 2020.

Itaguaçu/ES, 10 de agosto de 2020.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 10/08/2020.

REGIANE FERREIRA SCHULTZ

Secretária Municipal de Administração em Substituição

Decreto nº. 9.560/2020
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PORTARIA Nº. 1.183/2020
Publicação Nº 291063

PORTARIA Nº. 1.183/2020

Suspende férias.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-
ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu;

RESOLVE:

Art. 1° - Suspender as férias da servidora TATIANI FERNANDES BARLOESIUS, Agente Administrativo, lotada na Secretaria 
Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 08/08/2019 a 07/08/2020 que estavam marcadas para ter 
inicio em 10/08/2020 a 08/09/2020, para serem gozadas em época oportuna.

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

Itaguaçu/ES, 10 de agosto de 2020.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 10/08/2020

REGIANE FERREIRA SCHULTZ

Secretária Municipal de Administração em Substituição

Decreto nº. 9.560/2020

PORTARIA Nº. 1.184/2020
Publicação Nº 291066

PORTARIA Nº. 1.184/2020

Concede férias.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-
ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder as férias da servidora TATIANI FERNANDES BARLOESIUS, Agente Administrativo, lotada na Secretaria 
Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo 08/08/2017 a 07/08/2018 para serem gozadas a partir do dia 
10 de agosto de 2020.

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

Itaguaçu/ES, 10 de agosto de 2020.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 10/08/2020

REGIANE FERREIRA SCHULTZ

Secretária Municipal de Administração em Substituição

Decreto nº. 9.560/2020
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PORTARIA Nº. 1.185/2020
Publicação Nº 291069

PORTARIA Nº. 1.185/2020

Concede licença Maternidade.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-
ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu;

Considerando o disposto no art. 7º, inc. XVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 
e art.10, inc. II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 05 de outubro de 1988 e;

- Considerando o requerimento nº 002812/2020 de 07/08/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora FRANCISLANI MARTINS DA SILVA, Professor Pedagogo, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 120 (cento e vinte) dias de licença Maternidade, a partir de 06 de agosto de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06 de agosto de 2020.

Itaguaçu/ES, 10 de agosto de 2020.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 10/08/2020.

REGIANE FERREIRA SCHULTZ

Secretária Municipal de Administração em Substituição

Decreto nº. 9.560/2020

PORTARIA Nº. 1.188/2020
Publicação Nº 291110

PORTARIA Nº. 1.188/2020

Concede licença Maternidade.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-
ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu;

Considerando o disposto no art. 7º, inc. XVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 
e art.10, inc. II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 05 de outubro de 1988 e;

- Considerando o requerimento nº 002825/2020 de 10/08/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora DEBORA FERNANDES MATTEDI CANCIAN, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Finanças, 120 (cento e vinte) dias de licença Maternidade, a partir de 03 de agosto de 2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de agosto de 2020.

Itaguaçu/ES, 10 de agosto de 2020.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 10/08/2020.
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REGIANE FERREIRA SCHULTZ

Secretária Municipal de Administração em Substituição

Decreto nº. 9.560/2020
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Itarana

Prefeitura

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 237/2020
Publicação Nº 291108

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 237/2020

Processo n° 003442/2020 de 10/08/2020.

Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurí-
dica de direito público interno, CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à Rua Elias Estevão Colnago, n° 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 e pela Secretária Municipal de Saúde, Srª Vanessa Arrivabene Martinelli, brasileira, casada, 
residente em Itarana/ES, portadora do CPF nº 030.987.947-71.

CONTRATADA: LAIS KELLY FRANCO, brasileira, solteira, portadora do CPF nº 142.413.697-07 e RG nº 3.446.122-ES, re-
sidente nesta cidade.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho em regime especial temporário regulado pela Lei Municipal n° 856/2008 
que “Autoriza o Executivo Municipal a realizar contratação temporária de pessoal para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do Inciso IX do Art. 37 da CF e dá outras providências”, pela Lei Municipal n° 
813/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos 
dos Quadros de Cargos do Poder Executivo e dá outras providências”, e que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, como Assistente Adminis-
trativo, Nível VI, Padrão de Vencimento A, com vencimento-base de R$ 1.475,07 (um mil quatrocentos e setenta e cinco 
reais e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: A carga horária da CONTRATADA será de 35 (trinta e cinco) horas semanais, e suas atribuições 
serão exercidas de acordo com o plano de trabalho a ser determinado pelo Secretário respectivo com observância da Lei 
Municipal n° 813/2008.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 856/2008, ficam assegurados à CONTRATADA, os seguin-
tes direitos:

3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno, nos termos da Lei;

3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao tempo de serviço prestado, se igual ou superior a 30 (trinta) dias;

3.4. Licenças:

3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em perícia médica;

3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;

3.4.3. A maternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:

4.1. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato;

4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão 
ou função de confiança;

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações permitidas constitucionalmente, sob pena de nulidade do ato e res-
ponsabilidade de autoridade solicitante da admissão.
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CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeita aos mesmos deveres e proibições, bem como ao mesmo regime de res-
ponsabilidade, vigente para os servidores públicos municipais e será vinculada para efeito previdenciário, ao Regime Geral 
de Previdência Social, na forma da Lei 9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem como termo inicial o dia 12 de agosto de 2020 e termo final em 
31 de dezembro de 2020.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do presente contrato, sem direito à indenização:

7.1. O término do prazo contratual;

7.2. A iniciativa da CONTRATADA;

7.3. A conveniência administrativa, através de ato unilateral, pela Administração;

7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com os serviços prestados, devidamente apurada em sindicância adminis-
trativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para dirimir questões deste Contrato é o da Comarca de Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, 
para que surtam seus efeitos legais.

Itarana/ES, 10 de agosto de 2020.

CONTRATANTE:

Ademar Schneider

Prefeito do Município de Itarana

Vanessa Arrivabene Martinelli

Secretária Municipal de Saúde - SEMUS

CONTRATADA:

LAIS KELLY FRANCO

TESTEMUNHAS: _______________________________________________

CONTRATO N° 100/2019
Publicação Nº 291067

TERMO DE RESUMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 100/2020

Processo n° 4614/2019 de 15 de outubro de 2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

CONTRATADA: GABRIEL FARDIN PEREIRA, CPF nº 057.573.187-75

OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a contratação de Leiloeiro Oficial no regular exercício de sua profissão para 
alienação de bens IMÓVEIS obsoletos, de recuperação antieconômico de propriedade do Município de Itarana/ES.

AMPARO: CREDENCIAMENTO 001/2019

PREÇO: O LEILOEIRO OFICIAL será remunerado pelo arrematante no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da 
arrematação, conforme determina o Decreto 21.981/32, sobre todos os bens leiloados na vigência do presente contrato.

VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias; O início de vigência será contado do primeiro dia 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 275

útil subsequente ao da publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES - https://
diariomunicipales.org.br/.

Itarana, 10 de agosto de 2020

MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

Sr. Ademar Schneider

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.370/2020
Publicação Nº 291142

DECRETO Nº        1.370/2020

Altera e revoga dispositivos do Decreto nº 1.362, de 22 de julho de 2020, que regulamenta o funcionamento dos esta-
belecimentos comerciais e demais entidades privadas no território do Município de Itarana/ES para o enfrentamento da 
Situação de Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19 (novo coronavírus).

O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 84, V, da Lei Orgânica Municipal 
nº 676, de 29 de novembro de 2002;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma estampada no art. 196 da Constituição Federal de 1988;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da 
Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

Considerando o Decreto Legislativo do Congresso Nacional de n.º 6, de 2020 que reconheceu a ocorrência de Estado de 
Calamidade Pública;

Considerando o Decreto Municipal nº 1268, de 17 de março de 2020, que decretou Situação de Emergência de Saúde Pú-
blica no Município de Itarana e estabelece medidas administrativas de orientação, prevenção, contenção e enfrentamento 
do surto do COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências;

Considerando o Decreto Estadual nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, que institui o mapeamento de risco para o estabe-
lecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus 
(COVID-19) e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 141-R, de 18 de julho de 2020, da SESA - Secretaria de Estado da Saúde, que dispõe sobre 
o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), enquadrou o Município de Itarana/ES no nível de risco BAIXO, cujas 
medidas administrativas e sanitárias em resposta ao COVID-19 (novo coronavírus) passão a ser de PREVENÇÃO, conforme 
regras previstas na Portaria nº 100-R, de 30 de maio de 2020, da SESA, observadas as peculiaridades locais;

Considerando que o Poder Público Municipal deve observar o desenvolvimento e as alterações da pandemia, sempre ob-
servando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

DECRETA

Art. 1º Os art. 8º, caput e o § 3º do art. 12, e o art. 26, ambos do Decreto nº 1362, de 22 de julho de 2020, passarão a 
vigorar com as seguintes redações:

Art. 8º Encontrando-se o Município de Itarana/ES no nível de risco MODERADO, conforme critérios da Secretaria de Estado 
da Saúde – SESA, os estabelecimentos comerciais que desenvolvam atividades consideradas não essências estarão auto-
rizados a realizar atendimento presencial ao público somente das segundas às sextas-feiras, das 08:00hs às 14:00hs, e 
aos sábados, das 08:00hs às 14:00hs. (NR)

Art. 12. Ficam vedados, até decisão em contrário, o funcionamento de boates, teatros, casas de show, cerimoniais, clu-
bes recreativos, parques de diversões e quaisquer outros estabelecimentos que pela natureza concentrem considerável 
número de pessoas. (NR)



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 276

§ 3º O funcionamento de bares somente será permitido, sem restrições de horários e dias da semana, quando o Município 
de Itarana/ES for enquadrado no nível de Risco Baixo pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA. (NR)

Art. 26. As academias de esporte funcionarão sem restrições de horários e dias da semana, nas condições disciplinadas no 
Decreto Municipal nº 1.333, de 01 de junho de 2020. (NR)

Art. 5º Ficam revogados o § 3º do art. 6º e o art. 24 do Decreto nº 1362, de 22 de julho de 2020.

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

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, em 10 de agosto de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES

PORTARIA Nº 1.897/2020
Publicação Nº 291057

PORTARIA Nº 1.897/2020

NOMEIA FISCAL SUBSTITUTO PARA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso 
V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, a 
qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos 
e instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Con-
tratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo nº 003375/2020.

CONSIDERANDO a necessidade de não haver interrupção nos atos de fiscalização.

Resolve:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora CAMILA VENTURINI, matrícula n° 005305, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Se-
cretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo, como Fiscal das atas de registro de preços abaixo discriminadas pelo 
período de 03/08/2020 a 01/09/2020:

DADOS DAS CONTRATAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 014/2020

Contratada: LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 5.083,00 (cinco mil oitenta e três reais)

Objeto: Aquisição de Material de Consumo, Higiene e Limpeza

Vigência: Primeiro dia útil subsequente ao da publicação do seu extrato na imprensa oficial encerrando-se em 31 de de-
zembro de 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2020

Contratada: JCP DA SILVA COMERCIAL DESKART ME

Valor total do Contrato: R$ 17.152,65 (dezessete mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Objeto: Aquisição de Material de Consumo, Higiene e Limpeza

Vigência: Primeiro dia útil subsequente ao da publicação do seu extrato na imprensa oficial encerrando-se em 31 de de-
zembro de 2020
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2020

Contratada: A E C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 756,90 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

Objeto: Aquisição de Material de Consumo, Higiene e Limpeza

Vigência: Primeiro dia útil subsequente ao da publicação do seu extrato na imprensa oficial encerrando-se em 31 de de-
zembro de 2020

Art. 2º Fica nomeado o Servidor JOSE LUIS DE FREITAS, matrícula n° 003240, Motorista, lotado na Secretaria Municipal 
de Desporto, Cultura e Turismo, como fiscal substituto do Fiscal nomeado no art. 1º, o qual assumirá, durante o período 
da substituição, as mesmas responsabilidades e competências do Fiscal titular.

Art. 3º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, com a devida 
observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos 
normativos pertinentes. Caberá, ainda, ao Fiscal no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivo ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato 
não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas 
passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da 
contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substitui-
ções de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instru-
mento contratual.

Art. 4º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no 
art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da 
proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas 
e das pagas.

Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além da documentação referida no art. 3º, outros documentos que entender 
como necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 5º Os documentos mencionados no art. 4º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, 
neste último caso, serem lançados na pasta compartilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas espe-
cíficas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 6º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao contrato sob sua 
fiscalização.

Art. 7º Determino ao Departamento de Recursos Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para que compareça 
perante o Departamento no prazo de 02 (dois) úteis dias contados da publicação do presente para ciência expressa da 
sua nomeação.
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Art. 8° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Muni-
cipal n° 1.115/2014, retroagindo seus efeitos ao dia 03/08/2020.

Itarana/ES, 10 de agosto de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro-me ciente da nomeação e das funções que são inerentes em razão da função.

CAMILA VENTURINI

JOSE LUIS DE FREITAS

PORTARIA Nº 1.898/2020
Publicação Nº 291058

PORTARIA Nº 1.898/2020

FÉRIAS DE SERVIDOR

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso 
V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO as justificativas constantes no Processo nº 003347/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Dar o direito ao gozo das férias ao servidor ROGERIO DELAI, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Fi-
nanças - SEMAF, matrícula nº 004089, pelo período de 12/08/2020 a 21/08/2020, pois em seu período de férias regressou 
suas atividades por necessidade imperiosa do serviço, conforme previsto no Art. 111 da Lei Complementar nº 001/2008.

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

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Itarana/ES, 10 de agosto de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.899/2020
Publicação Nº 291112

PORTARIA Nº 1.899/2020

NOMEIA FISCAL DE NOTA DE EMPENHO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso 
V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 - Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, a 
qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos 
e instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de Licitações e Con-
tratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Referência do processo administrativo nº 002236/2020, para atuar 
como fiscal do contrato bem como de seu substituto.
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Resolve:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora CAMILA CIURLLETI, matrícula nº 005074, Agente Administrativo, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, como Fiscal da nota de empenho abaixo discriminada:

DADOS DA NOTA

EMPENHO N° 418/2020

Contratada: S2 SAUDE LTDA

Valor total do Contrato: R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais)

Objeto: Aquisição de 10 (dez) Termômetros de Testa Digital Infravermelho sem contato adulto/infantil

Vigência: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de fornecimento

Art. 2º Fica nomeado o Servidor ÉDIPO FREIRE DE ALMEIDA, matrícula nº 003555, Agente Administrativo, lotado na Se-
cretaria Municipal de Saúde, como fiscal substituto do Fiscal nomeado no art. 1º, o qual assumirá, durante o período da 
substituição, as mesmas responsabilidades e competências do Fiscal titular.

Art. 3º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, com a devida 
observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos 
normativos pertinentes. Caberá, ainda, ao Fiscal no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivo ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato 
não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas 
passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da 
contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substitui-
ções de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instru-
mento contratual.

Art. 4º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no 
art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da 
proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas 
e das pagas.

Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além da documentação referida no art. 3º, outros documentos que entender 
como necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 5º Os documentos mencionados no art. 4º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, 
neste último caso, serem lançados na pasta compartilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas espe-
cíficas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 6º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao contrato sob sua 
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fiscalização.

Art. 7º Determino ao Departamento de Recursos Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para que compareça 
perante o Departamento no prazo de 02 (dois) úteis dias contados da publicação do presente para ciência expressa da 
sua nomeação.

Art. 8° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Muni-
cipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 10 de agosto de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro-me ciente da nomeação e das funções que são inerentes em razão da função.

CAMILA CIURLLETI

ÉDIPO FREIRE DE ALMEIDA

RESOLUÇÃO CMASI/ITARANA N° 024/2020
Publicação Nº 291139

RESOLUÇÃO CMASI/ITARANA Nº 024/2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITARANA/ES - CMASI, NO USO DE SUAS ATRIBUIçOES QUE LHE 
CONFERE A LEI MUNICIPAL N° 1351/2020 E COM BASE NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
ON-LINE DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

CONSIDERANDO a reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Itarana, ocorrida em 05 de agos-
to de 2020, através do sistema remoto de internet no aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas 
de voz WhatsApp de acordo com a Resolução Nº 011/2020 de 18 de maio de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas referente ao Convênio N° 019/2019, que entre si celebram o Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social e a Associação Pestalozzi 
de Itarana/ES, referente a Emenda Parlamentar Nº539 no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

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

Itarana/ES, 10 de agosto de 2020.

CLAUCINEIA SANDRA TRAICHEL DAL COL

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Itarana/ES-CMASI

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 013/2020
Publicação Nº 291055

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 013/2020

Processo n° 003329/2020 de 03/08/2020.
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Origem: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

CONTRATADA: ILZA JASTROW ARNHOLZ

O Município de Itarana/ES, face ao requerimento, processo nº 003329/2020 de 03/08/2020 e com base na Cláusula Séti-
ma, item 7.2 do Contrato de Trabalho nº 013/2020, efetua a presente rescisão amigável nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, a pedido, o Contrato Administrativo de Trabalho nº 013/2020, da servidora ILZA JASTROW ARNHOLZ, 
MOTORISTA, a partir do dia 14/08/2020, garantidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável quitação recíproca das obrigações contratuais até esta rescisão.

Assinam os Contratantes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas abai-
xo, para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 10 de agosto de 2020.

CONTRATANTE:

Ademar Schneider

Prefeito do Município de Itarana/ES

CONTRATADA:

ILZA JASTROW ARNHOLZ

TESTEMUNHAS: _______________________________________________
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Jaguaré

Prefeitura

DECRETO N° 119 DE 06 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291101

 

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900

DECRETO Nº 119, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

"Estabelece instrumento jurídico para fins de titulação

aos ocupantes de Loteamentos de propriedade do

município e regularizados pelo “Programa Escritura na

mão”, adotando procedimento".

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do Espírito

Santo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a Regularização Fundiária é regida pela Lei Federal nº

13.465/2017, existindo dois decretos federais: Decreto nº 9310/2018 (regularização fundiária

urbana) e Decreto nº 9309/2018 (regularização fundiária rural);

CONSIDERANDO que a partir do Art. 9º da Lei nº 13.465/2017 temos o atual

regramento para a regularização fundiária urbana (REURB), e que abrange medidas

jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos

informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes;

CONSIDERANDO que, no município de Jaguaré, o Programa de Regularização

Fundiária é regido pela Lei municipal nº 1.268, de 1º de setembro de 2015, com alterações

introduzidos pela Lei municipal nº 1449/2018 e decreto municipal;

CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 20 da Lei municipal nº 1.268, de 1º de

setembro de 2015:

Art. 20 Aplica-se, no que couber, os dispositivos da Lei nº 661, de 20 de junho de

2006.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 661, de 20 de junho de 2006, por sua

vez, “DISPÕE SOBRE A ALIENAÇÃO DE LOTES DE PROPRIEDADE DO PATRIMÔNIO

MUNICIPAL PARA OCUPANTES LOCALIZADOS EM ÁREA DE REGULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Nela, o Poder Executivo possui

autorização legal para alienar lotes de propriedade do patrimônio municipal para os

ocupantes de áreas de regularização fundiária com testada para logradouros públicos,

contemplando critérios para o procedimento e a avaliação do imóvel;

CONSIDERANDO que a legitimação Fundiária, instrumento que constitui forma

originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público,

exclusivamente no âmbito da Reurb, apresenta requisitos a serem observados e que,

quando não presentes, deverá a administração se valer de outros instrumentos jurídicos que

assegurem a titulação dos ocupantes;

CONSIDERANDO que a legislação apresenta diversos instrumentos jurídicos para

regularização e titulação dos ocupantes e que as alienações, em tais situações, merecem

tratamento diferenciado de uma alienação ordinária e, por isso, não se observa a regra de

licitar, como também o pagamento como se fosse um negócio jurídico comum;
Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 1b1571e0-1c56-43ec-9557-b8c0c32b621e

Decreto Nº 000119/2020

Pág. 1
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MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900

CONSIDERANDO o princípio constitucional da Função Social da propriedade

urbana, que visa assegurar o ordenamento do desenvolvimento da cidade para a garantia do

bem-estar de seus habitantes, conforme estabelecido pelo art. 182 da Constituição Federal,

assim como os objetivos da REURB elencados no Art. 10 da Lei nº 13.465/2017;

DECRETA:

Art. 1º Para a titulação dos ocupantes de Loteamentos urbanos, de propriedade do

município, regularizados pelo “Programa Escritura na mão”, utilizar-se-á, preferencialmente,

o instrumento de Compra e Venda, mediante escritura pública, nos casos onde não estão

presentes os requisitos da Legitimação Fundiária.

Art. 2º Fica autorizada a alienação de bens dominicais(lotes) por escritura pública de

compra e venda, mediante o que dispõe a Lei Municipal nº 661, de 20 de junho de 2006.

§ 1º Caberá ao interessado, ocupante da área pública, formalizar requerimento de

titulação junto à Comissão de Regularização Fundiária.

§ 2º A Comissão de Regularização Fundiária fará instruir o processo com

documentos que possuem a finalidade de comprovar a ocupação, sendo o requerente o

responsável civil e penal pelas informações e documentos apresentados.

§ 3º Caberá à Comissão expedir relatório sobre o pedido e, no caso de manifestação

favorável, será expedida certidão para fins de atualização do cadastro imobiliário municipal.

§ 4º Havendo manifestação favorável ao pedido e, portanto, finalizadas as atividades

da Comissão, o processo será encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito para decisão e

prosseguimento do feito.

§ 5º Não caberá recurso de manifestação contrária ao pedido de legitimação

formulado.

Art. 3º Diante da existência de Lei Especial regrando a matéria, observar-se-á o que

disposto no Art. 5º da Lei nº 661, de 20 de junho de 2006, quando da cobrança do valor da

alienação e da avaliação.

§ 1º O valor da base de cálculo do imposto devido (ITBI) incidirá sobre a avaliação do

terreno, de acordo com a planta genérica de valores imobiliários e conforme o que

estabelecido no Art. 5º da Lei municipal nº 661, de 20 de junho de 2006, sendo excluídas as

acessões e benfeitorias existentes, nos termos do Art. 16 da Lei Federal nº 13.465/2015.

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

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (06-08-

2020).
Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 1b1571e0-1c56-43ec-9557-b8c0c32b621e

Decreto Nº 000119/2020

Pág. 2
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MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900

DECRETO Nº 111 DE 04 DE AGOSTO DE 2020

"Dispõe sobre nomeação dos Membros do Conselho

de Alimentação Escolar – CAE”.

ROGERIO FEITANI, PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ, Estado do Espírito

Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Decreto Nº

087/2000 de 14 de agosto de 2000.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo para composição do Conselho de

Alimentação Escolar – CAE, para o biênio 2020/2020, período de 26/07/2020 à 26/07/2022.

I - Poder Executivo Municipal:

Titular: Adriana Cunha Pariz.

Suplente: Katiane Cristina Altoé.

II - Representantes de Pais de Alunos Indicados pelos Conselhos Escolares:

Titular: Fabíula Gaspar de Bessa.

Titular: Carmeziani Simões da Cruz Melquides.

III - Representantes de Pais de Alunos Indicados pelos Conselhos Escolares:

Suplente: Marsha Morello Sasso Cozzer.

Suplente: Manilza da Conceição Alves Berute.

IV- Representantes dos Docentes, Discentes ou Trabalhadores da Área da

Educação:

Suplente: Franck Batista Menegardo.

Suplente: Macardila Sartório Casagrande.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação e revoga as

disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte(04-08-2020)

ROGERIO FEITANI

Prefeito

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: e7f2bc5a-9c63-41d6-891b-c2323366097a
Decreto Nº 000111/2020
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DECRETO Nº 112, DE 04 DE AGOSTO DE 2020

"Dispõe sobre nomeação dos Membros Conselho

Municipal de Educação – COMEJ”.

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo para composição do Conselho

Municipal de Educação – COMEJ, para o biênio 2020/2022, período de 28/07/2020 a

28/07/2022.

I - Representantes dos Dirigentes Escolares:

Titular: Reginaldo Lauriano Barcelos

Suplente: Jeisa Ronconi Carvalho de Araújo

II - Representantes do Magistério da Educação Infantil:

Titular: Elza dos Santos

Suplente: Lizandra Berger de Oliveira

III - Representante do Magistério do Ensino Fundamental Anos Iniciais:

Titular: Angélica Tognere Martins

Suplente: Maria Madalena Soares dos Reis da Silva

IV - Representantes do Magistério do Ensino Fundamental Anos Finais:

Titular: Huber Roberto Santos Aviles

Suplente: Maikon Antônio Souza França

V - Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública:

Titular: Fabiana Camilo Picoli Arcanjo

Suplente: Ádria Gesica W. Mulke

Titular: Rosangela dos Reis Valiato

Suplente:Leandro Cardoso Liberato

VI -Representantesdos Estudantes emancipados da Educação Básica, eleito pela

categoria;

Titular: Sabrina de Souza Oliveira

Suplente: Deivid Alves do Nascimento

Titular: Rosalina Pereira de Souza

Suplente:Lucas da Silva

VII -RepresentantesIndicadosSINDSMAJ:

Titular: Érica Altoé

Suplente: Francisca de Souza Santiago

VIII -Representantesdo Conselho Tutelar:

Titular: Paula dos Santos de Oliveira

Suplente: Fabíula Gaspar de Bessa

IX - Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titular: Alzilene de Azevedo Duarte Pereira

Suplente: Sueli de Souza Oliveira
Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: da8ca340-b22d-4895-b5ba-4a08a6095de1
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Titular: Evaldo Rocha

Suplente: Cleodonice Bravim Canal Dassiê.

Titular: Josimar dos Santos Montanari

Suplente: Charley Soares

Titular: Regina Maria Rissi Feitanim

Suplente: Maria da Penha Giovanelli

Titular: Marluzia Marabote Spessemille

Suplente: Jaquilda Albino Coswosk

Titular: Andreia Preto Hupp

Suplente: Jânia Altoé

Art. 2º A composição da Diretoria do Conselho para o biênio de 2020/2022, período

de 28/07/2020 a 28/07/2022, será composta pelos membros.

I - Presidente: Evaldo Rocha

II - Vice – Presidente: Alzilene de Azevedo Duarte Pereira

III - Secretária: Maria da Penha Giovanelli

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação e revoga as

disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte (04.08.2020)

ROGERIO FEITANI

Prefeito

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: da8ca340-b22d-4895-b5ba-4a08a6095de1
Decreto Nº 000112/2020

Pág. 7

Assinado digitalmente por ROGERIO
FEITANI:03176190719 Data: 04/08/2020
16:30:49



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 288

DECRETO N°113 DE 04 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291094
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DECRETO Nº 113, DE 04 DE AGOSTO DE 2020

"Dispõe sobre nomeação dos Membros do Conselho

para Acompanhamento e Controle Social do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/

FUNDEB”.

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo para composição do Conselho para

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, para o

biênio de 2020/2022, período de 30/07/2020 A 29/07/2022, de acordo com a Lei Federal Nº

11. 494/2007 e Lei Municipal nº 1.013 de 2012 de acordo com Art. 4º §2º.

I - Conselho Municipal de Educação

Titular: Alzilene de Azevedo Duarte Pereira

Suplente: Sueli de Souza Oliveira

II - Representantes do Conselho Tutelar

Titular: Telles Faustino

Suplente: Rosiene dos Santos Barros

III - Representantes de Diretores da Educação Básica Pública

Titular: Jociano Biancarde

Suplente: Aline Ferreira Cerutti

IV - Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública:

Titular: Elizabete Reinaldo da Silva Lima

Suplente: Maria de Fátima M. Silva

V - Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública- Indicada pela

Entidade de Estudantes Secundaristas;

Titular: Laura Costa Pereira

Suplente: Lavínia Bonomo Felix Leite

VI - Representantes de Pais de Alunos da Educação Básica Pública

Titular: Édina dos Santos Soares

Suplente: Neuciane Alves

Titular: Jomária Nunes

Suplente: Leandro Cardoso Liberato Lourenço

VII - Representantes do Poder Executivo Municipal.

Titular: Jaciara Tomazelli Montanari dos Santos

Suplente: Cleidiene Thomazelli

VIII - Representantes do Poder Executivo Municipal - Secretaria Municipal de

Educação ou Órgão Educacional Equivalente.

Titular: Alessandra Venturini
Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: dedc5401-8f04-407a-b76e-1d675f48a3fc
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Suplente: Maria Aparecida das Neves Almeida

IX - Representantes de professores da Educação Básica Pública

Titular: Marlete Rodrigues Fabris

Suplente: Silvana Gomes Gonçalves Cocco

X - Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos das Escolas.

Titular: Paula Monteiro Bartolomeu

Suplente: Hally Tífani Almeida Magalhães

Art. 2º A composição da Diretoria do Conselho para Acompanhamento e Controle

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização

dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB, para o biênio de 2020/2022. período de

30/07/2020 a 29/07/2022, será composta conforme abaixo:

I - Presidente: Marlete Rodrigues Fabris

II - Vice - Presidente: Jociano Biancarde

III - Secretária: Aline Ferreira Cerutti

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação e revoga as

disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte (04-08-2020)

ROGERIO FEITANI

Prefeito

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: dedc5401-8f04-407a-b76e-1d675f48a3fc
Decreto Nº 000113/2020
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DECRETO Nº 114, DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

"Dispõe sobre a indicação de curso de formação

continuada e capacitação para progressão

funcional horizontal dos servidores efetivos do

magistério público municipal".

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei Nº 673/2000

Cap. VII, Art. 23 e suas alterações,

DECRETA

Art. 1º Deverão os Professores e Professores Pedagogos efetivos do

Magistério da rede Pública Municipal, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

(anos iniciais e finais), Coordenadores de Turno e Diretores que estejam atuando

nas unidades de ensino e no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, no ano

letivo de 2020, participar da Formação do VIVESCER “JORNADAS DE

APRENDIZAGEM: CORPO, EMOÇÕES, MENTE e PROPÓSITO” para fazer jus a

Progressão Funcional Horizontal.

Art. 2º O cursista deverá cumprir a carga horária total da Formação do

VIVESCER “JORNADAS DE APRENDIZAGEM: CORPO, EMOÇÕES, MENTE e

PROPÓSITO”, conforme tabela.

Parágrafo único: Ao término de cada Jornada de Aprendizagem/Linha de

Desenvolvimento será emitido certificado.

Jornadas de Aprendizagem/Linhas de Desenvolvimento Carga Horária Total

Corpo – 32 horas

128 horas
Emoções – 32 horas

Mente – 32 horas

Propósito – 32 horas

Art. 3º No decorrer do ano letivo, outras Formações, Cursos, Seminários,

Congressos ou Eventos Educacionais poderão ser indicados para a Progressão

Funcional Horizontal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação e

revoga as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: aa7098aa-e7b9-4391-a6d0-ccb0b989258f
Decreto Nº 000114/2020
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Gabinete do Prefeito, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte (04-08-

2020).

ROGERIO FEITANI

Prefeito

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: aa7098aa-e7b9-4391-a6d0-ccb0b989258f
Decreto Nº 000114/2020
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MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900

DECRETO Nº 117, DE 06 DE AGOSTO DE 2020

"Define critérios para distribuição de merenda

escolar, quarta etapa, regulamentada através do

Decreto nº 054/2020 e dá outras providências."

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 048 de 23 (vinte e três) de abril de

2020 (dois mil e vinte);

CONSIDERANDO que em virtude da pandemia pelo Coronavírus (COVID19) as

aulas presenciais nas unidades de ensino da rede pública municipal foram suspensas

temporariamente a partir de 16/03/2020;

CONSIDERANDO a existência de produtos da alimentação escolar que estão em

estoque nas unidades de ensino municipal com prazo de validade próximo a expirar.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.987/2020 e a Resolução Nº 02/2020 do

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) que fundamenta a realização

de doação da merenda escolar.

CONSIDERANDO a decisão do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) em abril

de 2020 que serão doados os itens/produtos da merenda escolar com prazo de validade

próximo a expirar.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 054, de 29 de abril de 2020, que

regulamentou a doação de produtos da alimentação escolar, em estoque, com prazo de

validade próximo a expirar, aos estudantes matriculados nas unidades de ensino da

rede pública municipal no ano letivo de dois mil e vinte.

DECRETA:

TITULO l - Critérios para Recebimento das Doações

Art. 1º A doação dos itens/produtos alimentares será realizada preferencialmente

aos estudantes que se encontram em estado de vulnerabilidade socioeconômica (Art.

2º, VI, da Resolução/CD/FNDE nº 02/2020), beneficiário no Programa Bolsa Família,

mas não se limita apenas a eles, uma vez que a Alimentação Escolar é direito de todos

os estudantes (Art. 2º, III, e Art. 3º da Lei Federal nº 11.947/2009).

Art. 2º Para fins da doação deste Decreto entende-se como vulnerabilidade

socioeconômica o estudante que esteja em contexto familiar de pouca ou nenhuma

condição de prover recursos para sustento familiar.
Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 97bba05b-b38d-438d-a21a-6e2fa69d9a10
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I - O estado de vulnerabilidade socioeconômica será declarado pelo

representante do estudante, comprometendo-se a declarar a verdade sob as penas da

lei.

II - A veracidade da alegação de vulnerabilidade socioeconômica poderá ser

investigada a qualquer tempo pela Administração Pública, e, caso constatada falsidade

de declaração, o declarante será submetido às penalidades da lei.

Art. 3º No ato do recebimento da doação deverá ser apresentado o cartão do

Bolsa Família.

TITULO lI - Da Inscrição

Art. 4º As inscrições deverão ser feitas via telefones: 3769-1770 ou 3769-1404

nos dias e horários:

a) Dia 09/08/2020 - 09:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00.

b) Dia 10 e 11/08/2020 - 08:00 as 11:30 e 13:00 as 17:00.

I - No ato da inscrição os responsáveis devem ter em mãos os seguintes dados

para preenchimento da ficha de inscrição:

a) Nome completo do estudante;

b) Nome da unidade de ensino que estuda;

c) Nome completo do beneficiário do Programa Bolsa Família;

d) Nº do NIS do beneficiário;

e) CPF do beneficiário;

f) RG do beneficiário.

II - Durante a inscrição o pai ou responsável será informado pela atendente em

qual posição se encontra na lista de interesse das doações, dia e horário para fazer a

retirada, desta forma seguimos as orientações da OMS no sentido de evitar

aglomerações.

III - Caso a inscrição não consiga ser realizada via telefone, poderá ser feita na

recepção da Secretaria Municipal de Educação.

IV - Nessa distribuição, serão contemplados os inscritos em cadastro de reserva

que não foram contemplados na 3ª distribuição no dia 24/06/2020 e por ordem de

inscrição de acordo o inciso I do Art. 7º, do Decreto nº 054/2020.

V - Os inscritos que não forem contemplados nesta distribuição,ficarão como

cadastro de reserva, caso haja novas doações da alimentação da merenda escolar.

TITULO lII - Do Recebimento das Doações.

Art. 5º Serão doados 19pacotes com itens/produtos compostos por 04 grupos de

alimentos, contendo 1 alimento de cada grupo, no dia 13 (treze) de agosto de 2020 (dois mil

e vinte) no Projeto Bem Viver de 8:00 às 11:30, o beneficiário deverá comparecer no horário

previamente marcado no ato da inscrição, respeitando todas as determinações sanitárias e

em prol da contenção do coronavírus (COVID-19).

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 97bba05b-b38d-438d-a21a-6e2fa69d9a10
Decreto Nº 000117/2020
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Art. 6º O presente Decreto será publicado no Portal da Transparência da

Prefeitura Municipal de Jaguaré, no Mural da Secretaria Municipal de Educação e nas

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal.

Art. 7º Ratificam-se as demais regulamentações previstas no Decreto nº

054/2020 e não previstas neste.

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de

Educação.

Art. 9º Integram a este Decreto, para todos os fins e efeitos, os seguintes

anexos: ANEXO I - Ficha de inscrição e recibo de retirada da doação de alimentação

escolar. ANEXO II - Relatório do quantitativo dos itens da merenda escolar para doação.

ANEXO III - Panfleto informativo.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação e revoga

as disposições em contrário.

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte(06-08-2020)

ROGERIO FEITANI

Prefeito

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 97bba05b-b38d-438d-a21a-6e2fa69d9a10
Decreto Nº 000117/2020
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DECRETO Nº 118, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

"Dispõe sobre alteração do Decreto 117/2018 e

posteriores, de nomeação dos membros do

Conselho de Alimentação Escolar – CAE."

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe a Lei

Municipal nº 1013/2012 de 18 de junho de 2012.

DECRETA

Art. 1º Após as substituições fica a composição do Conselho de Alimentação

Escolar - CAE, para o quadriênio 2018 a 2022, período de 26 de julho de 2018 a 26 de

julho de 20222, composta pelos membros abaixo:

I – Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titular: Adriana Cunha Pariz; Suplente: Katiane Cristina Altoé

II – Representantes dos Pais de Alunos Indicados pelos Conselhos

Escolares:

Titular: Fabíula Gaspar de Bessa

Suplente: Marsha Morello Sasso Cozzer

Titular: Carmeziane Simões da Cruz Melquides

Suplente: Manilza Da Conceição Alves Berude

III – Representantes de Entidades Civis Organizadas:

Titular: Valentim Ivair Grassi Morello

Suplente: Darlene Rodrigues de Lima

Titular: Élcio José Luchi Thomazelli

Suplente: Robledo Santos Moura

IV - Representantes dos Docentes, Discentes ou Trabalhadores na Área da

Educação:

Titular: Dejanete Moreira Nunes

Suplente: Frank Batista Menegardo

Titular: Jailson Bonna

Suplente: Macárdila Sartório Casagrande.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga todas as

disposições anteriores.

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: cb6f820e-73ad-4fb7-8264-1adaf913bcb6
Decreto Nº 000118/2020

Pág. 8
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MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte(06-08-2020).

ROGERIO FEITANI

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: cb6f820e-73ad-4fb7-8264-1adaf913bcb6
Decreto Nº 000118/2020

Pág. 9

Assinado digitalmente por ROGERIO
FEITANI:03176190719 Data: 06/08/2020
14:25:51



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 297

DECRETO N°120 DE 06 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291102

 

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
Avenida Nove de Agosto, 2326 – Centro – CEP 29950-000 – Jaguaré/ES – Tel. (027) 3769-2900

DECRETO Nº 120, DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

"Altera o Art. 1º do Decreto nº 088/2020, que

reconhece, para fins de Regularização Fundiária

Urbana(REURB), Loteamentos de propriedade do

município implantados até 22 de dezembro".

ROGERIO FEITANI, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do Espírito

Santo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º O Art. 1º do Decreto nº 088, de 18 de junho de 2020 passa a vigorar conforme

a redação seguinte:

Art. 1º Fica instituída a Regularização Fundiária Urbana nos seguintes

Loteamentos do município de Jaguaré, aprovados e implantados até 22 de

dezembro de 2016:

1. LOTEAMENTO BRIOSCHI

2. LOTEAMENTO CASAGRANDE

3. LOTEAMENTO CLUBINHO

4. LOTEAMENTO JORGE DORTE

5. LOTEAMENTO LAQUINI

6. LOTEAMENTO MATA ATLANTICA

7. LOTEAMENTO NICOLAU FALCHETO

8. LOTEAMENTO PANSINI

9. LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL DAS MANGUEIRAS

10. LOTEAMENTO THEODORO PINTO MARTINS

11. LOTEAMENTO VERGILIO TREVISAN E IRMÃOS

12. LOTEAMENTO VERGILIO TREVISAN E IRMÃOS II

13. LOTEAMENTO JULIO PANSINI.

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

REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (06-08-

2020).

ROGERIO FEITANI

Prefeito

Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: 39bfefdf-74fb-47f5-ad92-a029f1c9b30c
Decreto Nº 000120/2020

Pág. 1

Assinado digitalmente por ROGERIO
FEITANI:03176190719 Data: 06/08/2020 14:29:34
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João Neiva

Prefeitura

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003-2017
Publicação Nº 291213

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017

O MUNICIPIO DE JOÃO NEIVA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA, torna público o 4º termo aditivo 
ao contrato nº 003/2017:

LOCATÁRIO: LASTÊNIO COMETTI

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Originário até 31/12/2020, a partir de 14/08/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

As despesas inerentes a este aditivo ocorrerão à conta do Orçamento vigente da SEMSA, a saber:

Órgão: 033 – Unidade: 102 – Programa de Trabalho: 1030100312.092

Elemento de Despesa: 33903600000 – Fonte: 1214 – Ficha: 0137

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais.

João Neiva/ES, 10 de agosto de 2020.

Cristina Valéria Guimarães

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

CONVOCAÇÃO Nº 08 - PROCESSO SELETIVO Nº 002/2020
Publicação Nº 291254

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N° 002/2020

O Município de João Neiva, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e da Comissão Organizadora deste processo, 
designada pela Portaria nº 11.680, de 20 de maio de 2020, nos termos das Leis Municipais nº 3.181/2019 e nº 3.183/2019 
e demais legislações pertinentes, DIVULGA a CONVOCAÇÃO Nº 08, do Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2020.

Ficam os candidatos convocados a comparecerem na Secretaria Municipal de Saúde – Semsa, RUA: Fortunato Afonso Tes-
sarolo, nº 150 – Centro – João Neiva/ES

Dia 11/08/2020 às 09h

LEI MUNICIPAL N.º 3.181/2019

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Classificação Nome Candidato

4 Fabiana Ribeiro Da Costa

5 Rosineia Loureiro

João Neiva/ES, 10 de Agosto de 2020.

Rosilene Maria Fachetti Milani

Presidente da Comissão
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Marechal Floriano

Prefeitura

DECRETO Nº. 10.563/2020
Publicação Nº 291248

DECRETO Nº. 10.563/2020

ALTERA O ARTS. 11 E 16 E O ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº. 10.553/2020, DE 20 DE JULHO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, e,

- CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

- CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que dispôs sobre o estado de emergência em 
saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto do novo coronavírus (COVID-19);

- CONSIDERANDO o Decreto nº. 10.448/2020, de 17 de março de 2020, que decreta situação de emergência de saúde 
pública no município de Marechal Floriano, decorrente da pandemia do COVID-19, e dispõe sobre as medidas para conten-
ção e enfrentamento e suas alterações;

- CONSIDERANDO o Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, que instituiu o mapeamento de risco para o estabele-
cimento de medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus 
(COVID-19);

- CONSIDERANDO o Decreto nº 10.499/2020, de 27 de abril de 2020, que declara estado de Calamidade Pública no mu-
nicípio de Marechal Floriano-ES, para enfrentamento da pandemia do COVID-19 e dá outras providências;

- CONSIDERANDO a Portaria nº 100-R, de 30 de maio de 2020 da Secretaria de Estado da Saúde, que dispõe sobre me-
didas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), nos termos do 
Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, e dá outras providências.

- CONSIDERANDO a Portaria nº 156-R, de 07 de agosto de 2020, que Altera a Portaria nº 100-R, de 30 de maio de 2020;

- CONSIDERANDO a Portaria nº 157-R, de 08 de agosto de 2020, que estabelece e divulga o mapeamento de risco, insti-
tuído pelo Decreto nº 4636-R, de 19 de abril de 2020, na forma da Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020, e dá outras 
providências e classifica o Município de Marechal Floriano, Estado do Espírito Santo, como Nível de Risco MODERADO;

- CONSIDERANDO o Decreto nº. 10.553/2020, de 20 de julho de 2020, que dispõe sobre medidas sanitárias e adminis-
trativas obrigatórias para prevenção, controle e contenção do novo Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

DECRETA:

Art. 1º - Os arts. 11 e 16 e o Anexo Único do Decreto nº 10.553/2020, de 20 de julho de 2020, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 11. (...)

(...)

§ 2º Para Municípios classificados nos níveis de risco moderado e alto deve ser observado o espaçamento mínimo de 4m 
(quatro metros) entre aparelhos/usuários e os seguintes limites de lotação:

(...)

§ 2º-A O disposto no inciso V do § 2º deste artigo não é aplicado para estabelecimentos localizados em Municípios 
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classificados como de nível de risco moderado, devendo-se atender a proporção de 01 (um) aluno a cada 15m² (quinze 
metros quadrados) de área.

§ 2º-B É possibilitado o funcionamento apenas:

I - em Municípios classificados no nível de risco moderado, para atividades aeróbicas individuais e atividades não aeróbi-
cas; e

II - em Municípios classificados no nível de risco alto, para atividades não aeróbicas, restritas a treinos de baixo impacto.

(...)” (NR)

“Art. 16. (...)

(...)

§ 1º Somente é admissível o atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais, de 
segunda à sexta-feira, limitado ao horário das 10:00 às 16:00.

§ 1º-A Os Municípios com até 70.000 (setenta mil) habilitantes poderão expedir atos para fixar o horário de atendimento 
presencial nos estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais em horário distinto daquele previsto no § 1º, 
desde que observadas as seguintes regras:

(...)

§ 1º-B Além do disposto no § 1º-A, os Municípios com até 70.000 (setenta mil) habilitantes poderão, no nível de risco 
alto, expedir atos para admitir o atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais 
de segunda à sexta-feira ou de terça-feira à sábado, observado o horário de funcionamento aos sábados no período de 
09:00 às 15:00.

§ 2º Os estabelecimentos comerciais, galerias e centros comerciais nos Municípios classificados no nível de risco moderado 
poderão funcionar no sábado de 9:00 às 15:00, observadas as exceções previstas neste artigo.

(...)

§ 7º Fica excetuado do disposto no § 1º o funcionamento de restaurantes e lanchonetes, os quais poderão efetuar o aten-
dimento presencial:

I - nos Municípios classificados no nível de risco moderado, todos os dias da semana, até às 18:00; e

II - nos Municípios classificados no nível de risco alto, de segunda-feira à sábado, até às 18:00.

(...)” (NR)

“ANEXO ÚNICO

Nível de Risco:
Moderado

Resposta:
Atenção

(...) (...)

Medidas para estabelecimentos comerciais, galerias, 
centros comerciais e shopping centers

(...)
- Suspensão do funcionamento de estabelecimentos 

de vendas de bebidas alcoólicas (bares).

(...) (...)

(...) (...)

“ (NR)

Art. 2º - Ficam revogados os incisos I e II do § 1º e os §§ 3º e 4º do art. 16 do Decreto nº 10.553/2020, de 20 de julho 
de 2020.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Marechal Floriano/ES, 10 de Agosto de 2020.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020
Publicação Nº 291233

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

ID TCEES 2020.045E050002.09.0015

O Prefeito Municipal de Marechal Floriano, HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 008/20, que tem por objeto CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE 
E DOMICILIADO NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, conforme segue:

EMPRESA VENCEDORA: CARLOS ALBERTO DIAS – CNPJ 33.535.544/0001-07 - Lote 01

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 15.585,00 (quinze mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

Marechal Floriano/ES, 10 de Agosto de 2020.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito

RESUMO DA NOTA DE EMPENHO N° 822
Publicação Nº 291184

RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 822/2020 / DISPENSA Nº 225/2020 / ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA EIRELI ME - CNPJ 30.681.395/0001-04 / AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIACAVA N°5, PAPEL HIGIENICO, LUVA 
LATEX NATURAL TAM. M, SABAO EM PO – 02 KG, RODO DE MADEIRA 50 CM, DESINFETANTE – 2 LITROS, FLANELA PARA 
LIMPEZA, ALCOOL TRADICIONAL – EMBALAGEM COM 01 LITRO, SACO ALVEJADO DE CHAO E SACO DE LIXO PRETO – 100 
LITROS/ R$ 3.049,00/ID TCEES 2020.045E0500001.09.0073.

SORTEIO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020
Publicação Nº 291154

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

SORTEIO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020

O Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano-ES, COMUNICA que fará a Sessão Pública para 
sorteio de ordenação dos leiloeiros que serão contratados para a realização dos futuros e eventuais leilões público de mó-
veis e imóveis inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, às 11 Horas do dia de 13/08/2020, 
na Sala de Licitações da PMMF – Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES.

INFORMAÇÕES: E-mail setorcompras.pmmf@gmail.com , site www.marechalfloriano.es.gov.br e telefones (27) 3288-
3449, no horário de 08 às 17 horas.

Marechal Floriano/ES, 10 de agosto de 2020.

Ana Cristina Modolo

Departamento do Compras da PMMF

mailto:setorcompras.pmmf@gmail.com
http://www.marechalfloriano.es.gov.br
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Montanha

Prefeitura

1° TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA RP N°003/2020
Publicação Nº 291072

MUNICÍPIO DE MONTANHA-ES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE COMPROMISSO Nº 003/2020

Processo Administrativo: 0327/2020

DAS PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa Supermercado Médici LTDA na qualidade de contratante 
e contratada, respectivamente.

DO OBJETO DA ATA: Constitui objeto do instrumento originário o fornecimento de material de consumo/cestas básicas, 
destinado as famílias carentes, usuárias do suas/ FMAS deste município.

DO OBJETO DO ADITIVO: Modifica o – LOTE 01 – ITEM 01 QUANTIDADE 500 – da Ata de Registro de Preços, promovendo 
o Equilíbrio Econômico-financeiro, alterando seu VALOR UNITÁRIO de R$ 13,98 (treze reais e noventa e oito centavos) 
para R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos) passando a vigorar com o acréscimo de 1.710,00(um mil reais e se-
tecentos e dez reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65 da lei 8.666/93. Montanha/ES, 05 de agosto de 2020. JUSCÉLIA 
MATOS DOS SANTOS FIGUEIREDO. Secretária Municipal de Assistência Social.

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N°008/2020
Publicação Nº 291235

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA/ES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

N° 008/2020

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 de agosto 
de 2020, às 08:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Montanha/ES, o Pregão Presencial nº. 008/2020, 
do tipo menor preço destinado a aquisição emergencial de TESTE RÁPIDO para COVID-19 IgG e IgM, em amostras de soro, 
plasma e sangue total, detecção qualitativa dos anticorpos, visando o diagnóstico de pacientes sintomáticos, suspeitos 
de infecção por coronavírus, destinado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme previsão no art. 4º-G, da Lei Federal nº 
13.979/2020 e do Decreto Municipal nº 4337/2020, Decreto Municipal nº 4320/2020, conforme especificações e quantida-
des constante do Termo de Referência e ANEXO I. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª 
feira das 7:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/n ou pelo site: <http://montanha.es.gov.br>. Outras informações 
poderão ser obtidas no endereço acima e/ou pelo e-mail: licitacao@montanha.es.gov.br

ID cidadES: 2020.048E0500001.01.0007 Montanha/ES, 10 de agosto de 2020.

Aline Amaral Miranda

Pregoeira

EXTRATO CONTRATO N° 050/2020 AO PREGÃO PRESENCIAL N°011/2020
Publicação Nº 291059

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA/ES

RESUMO DE CONTRATO

N°050/2020

PREGÃO PRESENCIAL N°011/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de Montanha.

mailto:licitacao@montanha.es.gov.br
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Contratada: EULIVAL QUARESMA DE OLIVEIRA FILHO (Pessoa Física).

OBJETO: Destinado a contratação de empresa (pessoa jurídica) ou de profissional liberal da área de construção civil (pes-
soa física) para prestação de serviços técnicos de Engenharia Civil deste município.

VALOR GLOBAL: R$ 31.241,93 (trinta e um mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos).

VIGÊNCIA FINAL: Até 31 de dezembro de 2020, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020.

ID cidadES: 2020.048E0700001.01.0016

Montanha/ES, 06 de agosto de 2020.

IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FILHA

Prefeita Municipal

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°039/2020 PMM
Publicação Nº 291204

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA/ES.

AVISO

Extrato do 1º Aditivo de Valor ao Contrato 039/2020 Termo Aditivo nº 001/2020.

CONTRATO N°039/2020.

Contratante: Prefeitura Municipal de Montanha.

Contratada: AUTO POSTO LITORAUTO LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de consumo/combustível e outros materiais destinados 
a diversos setores deste Município.

VALOR: R$ 84.659,00(oitenta e quatro mil reais seiscentos e cinquenta e nove reais).

Montanha, 06 de agosto de 2020.

IRACY CARVALHO MACHADO BALTAR FILHA

Prefeita Municipal

RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020
Publicação Nº 291181

ATO RESULTADO DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

A Prefeitura Municipal de Montanha/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que após a abertura 
e julgamento das propostas de preços das empresas participantes habilitadas da Tomada de Preços nº 005/2020, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e mão de obra, para construção de Cobertura 
na Arquibancada do Estádio Municipal deste Município, referente ao contrato de repasse n°874991/2018 celebrado entre o 
Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de de Montanha/ES, declara VENCEDORA 
a empresa AOT AMBIENTAL E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA, por ter apresentado sua proposta em conformidade 
com o exigido no edital e com o menor valor global de R$ 189.256,94(cento e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e 
seis reais e noventa e quatro centavos). Informações pelo e-mail licitacao@montanha.es.gov.br

ID cidadES: 2020.048E0700001.01.0013 Montanha/ES, 10 de agosto de 2020.

Comissão Permanente de Licitação

mailto:licitacao@montanha.es.gov.br


11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 304

Nova Venécia

Prefeitura

EXTRATO TOMADA DE PREÇO - 008 - 2020 - PROSSEGUIMENTO
Publicação Nº 291177

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

TOMADA DE PREÇOS

N.º 008/2020

PROSSEGUIMENTO DO CERTAME

Objeto: contratação de empresa especializada na execução de serviços de empreitada global com fornecimento de mão de 
obra e materiais para a drenagem e pavimentação das Ruas Juscelino Kubitschek, Presidente Médici, Rui Barbosa e Espírito 
Santo, no Bairro Altoé, neste Município, conforme contrato de repasse nº 845585/2017/MCIDADES/CAIXA, celebrado com 
a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de 
Nova Venécia, conforme MEM. N.º 371/2020/OBRAS.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Nova Venéncia-ES comunica aos interessados a data para prosse-
guimento do certame, com abertura dos envelopes de proposta, referente ao processo licitatório mencionado que ocorrerá 
no dia 12/08/2020 às 08h30min, na sala Licitações.

Nova Venécia, 10/08/2020

WAGNER GASPAR DADALTO

PRESIDENTE DA CPL

PREGÃO ELETRONICO 007.2020
Publicação Nº 291128

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 007/2020

REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEM-
PREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades das diversas Secretarias e Setores da Prefei-
tura de Nova Venécia-ES.

Encaminhamento da proposta comercial e dos documentos de habilitação: até a data e o horário estabelecidos para aber-
tura da sessão pública.

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

Data de abertura: 25/08/2020, às 08h30min (Horário de Brasília-DF).

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.novave-
necia.es.gov.br, e também poderá ser lido e/ou obtido através do e-mail licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no endereço 
da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-
000, nos dias úteis, no horário de 08h00min às 13h00min.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 10/08/2020.

WAGNER GASPAR DADALTO

PREGOEIRO

mailto:licitacao@novavenecia.es.gov.br
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Pancas

Prefeitura

CONTRATO 087
Publicação Nº 291238

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 087/2020.

PROCESSO N° 2374/2020.

ID: 2020.053E0700001.09.0017

Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: CMOS DRAKE DO NOR-
DESTE S/A. Objeto Aquisição de 01 (HUM) VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO a ser utilizado no Hospital Municipal de 
Pancas, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Valor global: R$ 76.899,00.

Data assinatura: 31/07/2020

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal

CONTRATO 088
Publicação Nº 291241

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 088/2020.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2020

PROCESSO N° 2374/2020.

ID: 2020.053E0700001.01.0022

Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas através do Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: HS EXTINTO-
RES LTDA. Objeto: Pregão Presencial para contratação de empresa especializada em aquisição e recarga de extintores 
de incêndio para Secretaria Municipal de Assistência Social conforme cláusulas constantes do presente edital, descrição 
detalhda do Termo de Referência, Anexo I.. Valor global: R$ 559,58.

Data assinatura: 06/08/2020

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal

CONTRATO 089
Publicação Nº 291244

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 089/2020.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2020

PROCESSO N° 2374/2020.

ID: 2020.053E0700001.01.0022

Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas. Contratada: COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO LTDA. 
Objeto: Pregão Presencial para contratação de empresa especializada em aquisição e recarga de extintores de incêndio 
para Secretaria Municipal de Educação, Agricultura e Meio Ambiente conforme cláusulas constantes do presente edital, 
descrição detalhada do Termo de Referência, Anexo I. Valor global: R$ 446,00.
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Data assinatura: 06/08/2020

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal

CONTRATO 090
Publicação Nº 291245

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 090/2020.

PROCESSO N° 2461/2020.

ID: 2020.053E0500001.09.0020

Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas através do Fundo Municipal de Saúde. Contratada: G TRADING COMERCIO 
EXTERIOR HQ LTDA. Objeto: Aquisição de testes rápidos (imunocromatografia) para detecção de anticorpos de COVID-19. 
Valor global: R$ 97.920,00.

Data assinatura: 06/08/2020

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal

CONTRATO 091
Publicação Nº 291249

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N° 091/2020.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2020

PROCESSO N° 2374/2020.

ID: 2020.053E0700001.01.0022

Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas. Contratada: QHS EXTINTORES LTDA. Objeto: Pregão Presencial para contra-
tação de empresa especializada em aquisição e recarga de extintores de incêndio para Secretarias Municipais de Educação 
e Agricultura e Meio Ambiente conforme cláusulas constantes do presente edital, descrição detalhada do Termo de Refe-
rência, Anexo I. Valor global: R$ 1.228,72.

Data assinatura: 06/08/2020

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal
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Pedro Canário

Prefeitura

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº003/2019
Publicação Nº 291261

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO

Processo nº 4819/2019

Contrato nº 03/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

Contratado: Largura Construtora EIRELLI

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO do Contrato nº 003/2019 no valor de R$ 19.576,94 
(dezenove mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e quatro centavos) no contrato de reforma e ampliação de CEIM 
Prof. Normília Cunha Santos no Bairro Camata.

As demais cláusulas e condições do contrato supracitado permanecerão inalteradas.

Pedro Canário, 10 de Agosto de 2020.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 291292

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Considerando as informações, parecer jurídico, documentos e despachos contidos no processo administrativo nº 
1762/2020, de autoria da Secretaria Municipal de Administração, RATIFICO a inexigibilidade de licitação reconhecida pela 
Procuradoria Municipal para contratar a empresa BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.508.843/0002-38, situada à Avenida Cailo di Lellis, 348, Centro, Pinhais/PR, CEP 83.323-000, a fim de obter a licença 
de software para implementação do pregão eletrônico no Município, com base no art. 25, I da Lei nº 8.666/93.

A contratação será realizada sem qualquer contrapartida financeira por parte do Município, até que seja regulado o acesso 
ao software.

Nesta Oportunidade, determino a publicação deste ato, após encaminhe o presente processo a Secretaria Municipal de 
Administração.

Pedro Canário, ES, 10 de agosto de 2020.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 291293

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações, parecer jurídico, documentos e despachos contidos no processo administrativo nº 5697/2019, 
de autoria de Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, que solicita contratação de empresa para fornecimen-
to de grama para jardim que será instalada no Abrigo Institucional do Município de Pedro Canário/ES.

Assim, investido no cargo de Prefeito Municipal de Pedro Canário/ES, considerando a justificativa e parecer jurídico fa-
voráveis, usando das atribuições legais, RATIFICO em todos os seus termos o ato da aplicação da Dispensa de Licitação, 
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com a empresa OTAVIO GOMES DE LIMA 01015020526, inscrita no CNPJ sob o nº 12.003.343/0001-99, no valor global 
de R$ 4.150,00 (quatro mil e cento e cinquenta reais), conforme disposto no art. 24, caput e inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Publique-se, e após encaminhar a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO para elaboração do contrato.

Pedro Canário, ES, 10 de agosto de 2020.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal
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Piúma

Prefeitura

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017
Publicação Nº 291229

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2017

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001/-18.

CONTRATADO: HAF CONSTRUTORA LTDA ME - ME, inscrita no CNJP nº 10.427.529/0001-40.

OBJETO DA ATA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SRP- SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA E BUEIROS; E APOIO A ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA- SRP- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

O presente termo aditivo tem como

objeto a PRORROGAÇÃO E VALOR

do Contrato nº 015/2017, firmado

entre as partes em 20/02/2017, nos

termos previstos em sua Cláusula Terceira.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses o Contrato n.º

015/2017, pelo período correspondente

à 21/08/2020 a 21/08/2021.

VALOR: R$ 239.760,00 (duzentos e trinta e nove mil,

setecentos e sessenta reais).

PROCESSO Nº: 9.776/2020

Piúma/ES, 10/08/2020

Secretaria Municipal de Obras e Serviços

ARP Nº 18-A - 018-B- 018-C E 018-D DE 2020
Publicação Nº 291230

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018-A/2020

Processo nº 2.682/2020

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE PIÚMA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 14.801.768/0001-79.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: AGNES COMERCIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.450.477/0001-67.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Expediente/Papelaria e Afins). Para atender as secretarias do Município.

VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses a partir de sua publicação.
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Piúma/ES, 10/08/2020

GABINETE DA PREFEITA

SECRETARIAS MUNICIPAIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018-B/2020

Processo nº 2.682/2020

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE PIÚMA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 14.801.768/0001-79.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.015.883/0001-55.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Expediente/Papelaria e Afins). Para atender as secretarias do Município.

VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses a partir de sua publicação.

Piúma/ES, 10/08/2020

GABINETE DA PREFEITA

SECRETARIAS MUNICIPAIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018-C/2020

Processo nº 2.682/2020

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE PIÚMA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 14.801.768/0001-79.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749, inscrita no CNPJ sob o nº 
31.137.681/0001-68.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Expediente/Papelaria e Afins). Para atender as secretarias do Município.

VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses a partir de sua publicação.

Piúma/ES, 10/08/2020

GABINETE DA PREFEITA

SECRETARIAS MUNICIPAIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018-D/2020

Processo nº 2.682/2020

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE PIÚMA, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 14.801.768/0001-79.

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.267.402/0001-
61.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Expediente/Papelaria e Afins). Para atender as secretarias do Município.

VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses a partir de sua publicação.
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Piúma/ES, 10/08/2020

GABINETE DA PREFEITA

SECRETARIAS MUNICIPAIS

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES NA TOMADA DE PREÇOS 002/2020
Publicação Nº 291262

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES NA TOMADA DE PREÇOS 002/2020

Processo nº 15709/2019

Tomada de Preços Nº 002/2020, objeto: a Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Forneci-
mento e Instalação de Grades em Portas e Janelas para as Unidades de Saúde do Município, de acordo com as especifica-
ções técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos da obra.

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, comunica aos interessados o referido recurso impetrado pela empresa CONSTRUTORA E 
CONSERVADORA MONTE AGHÁ LTDA e abre-se o prazo para as empresas participantes do certame para apresentar con-
trarrazões mediante ao recurso interposto, conforme assim determina o art. 109, § 3 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Maiores informações disponíveis na Sala da CPL, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00hs, e-mail: cpl@piuma.
es.gov.br.

Piúma/ES, 10 de agosto de 2020.

Nélson da Silva Naves

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020 (RETIFICADO)
Publicação Nº 291207

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 013/2020

(RETIFICADO)

Processo nº 5.350/2020

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna Público a realização de Licitação, na Modalidade 
“Pregão Presencial”, objetivando a “AQUISIÇÃO DE TERMONEBULIZADOR PARA SUPRIR A DEMANDA DAS VIGILÂNCIA AM-
BIENTAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO”; e exigências das Leis 8.666/93 e 10.520/02. O Edital poderá ser adquirido na sede 
da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar, devendo os interessados estarem munidos de Pendrive, solicitado através 
do e-mail pregao@piuma.es.gov.br e/ou no site da Prefeitura http://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao .

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 09h às 09h15min do dia 21/08/2020.

Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 09h15min do dia 21/08/2020.

Piúma, 10 de agosto de 2020.

Leônidas V. B. Figueiredo Pregoeiro – PMP

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020
Publicação Nº 291224

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 028/2020

Processo nº 8.530/2020

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna Público a realização de Licitação, na Modalidade 
“Pregão Presencial para Registro de Preços”, objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

mailto:cpl@piuma.es.gov.br
mailto:cpl@piuma.es.gov.br
mailto:pregao@piuma.es.gov.br
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
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FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO E TRASLADOS”; e exigências das 
Leis 8.666/93 e 10.520/02. O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar, devendo 
os interessados estarem munidos de Pendrive, solicitado através do e-mail pregao@piuma.es.gov.br e/ou no site da Pre-
feitura http://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao .

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 13h às 13h15min do dia 24/08/2020.

Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 13h15min do dia 24/08/2020.

Piúma, 10 de agosto de 2020.

Leônidas V. B. Figueiredo Pregoeiro – PMP

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 009/2020
Publicação Nº 291273

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 009/2020

Processo nº 05772/2020.

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna Público para os interessados, com base 
a Lei 8.666/93 e suas alterações, referente a Licitação: TOMADA DE PREÇOS n.º 009/2020 com o objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CAIS ALCIDES ABRAHÃO-(CAIS DOS PESCADORES), 
NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, após análise da equipe Técnica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços e analise do 
Setor contábil tornando:

Empresa participante HABILITADA: JEANSTEEL CONSTRUTORA EIRELI, CONILON CONSTRUÇÕES E REFORMA EIRELI

Empresas participantes INABILITADAS: - CONSTRUFORT CONSTRUTORA LTDA, no requisito de profissional habilitado em 
Engenharia de Segurança do Trabalho, NÃO FOI ANEXADO DOCUMENTO (“CRQ” – Certidão de Registro e Quitação) do pro-
fissional em questão. O que foi apresentado foi foto de doc. de Registro de Profissões Regulares (fl. n.º534), do profissio-
nal, porém datado em 03/05/2011. Atentar para o ano atual é: 2020. NÃO COMPROVA ATUALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL. 
No requisito de CRQ Física, do profissional indicado para acompanhamento de obras (fl.n.º 1392) CAIO Q. BERTOLANI DE 
FREITAS, não consta vinculo na razão social da empresa (ART cargo/função)

- A.J.G. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA EPP, no requisito de CRQ Física do Profissional de Segurança do Trabalho, 
atende ao EDITAL, SÓ É AUSENTE O TERMO DE INDICAÇÃO. O PROFISSIONAL HÁ 02 (DOIS) TITULOS DE ENGENHARIA: 
CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO. Fica NOTIFICADO A ATUALIZAR AS CERTIDÕES: CRQ Juridica e Física (venceu em 
31/07/2020 e 15/07/2020, respectivamente.

Abre-se o prazo recursal conforme determina o art. 109, alínea "a" da Lei 8.666/93 e alterações. Maiores informações 
disponíveis na Sala da CPL, de segunda a sexta- feira, de 08:00 às 18:00hs, email: cpl@piuma.es.gov.br

Piúma/ES, 10 de agosto de 2020.

Nelson da Silva Naves

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020
Publicação Nº 291251

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 026/2020

Processo nº 3.170/2020

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna Público a realização de Licitação, na Modalidade 
“Pregão Presencial”, objetivando a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento da 
frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, de forma continuada, através de sistema informatizado, englo-
bando administração, controle, compreendendo manutenção preventiva e corretiva, inclusive todas as peças necessárias 
para a execução dos serviços, por meio de rede credenciada, a fim de atender as necessidades dos veículos, máquinas, 
tratores e equipamentos da Prefeitura Municipal de Piúma”; e exigências das Leis 8.666/93 e 10.520/02. O Edital pode-
rá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar, devendo os interessados estarem munidos de 
Pendrive, solicitado através do e-mail pregao@piuma.es.gov.br e/ou no site da Prefeitura https://www.piuma.es.gov.br/
portal/transparencia/licitacao .

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
mailto:pregao@piuma.es.gov.br
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
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Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 13h às 13h15min do dia 03/08/2020.

Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 13h15min do dia 03/08/2020.

Piúma, 20 de julho de 2020.

Leônidas V. B. Figueiredo Pregoeiro – PMP
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Presidente Kennedy

Prefeitura

AVISO DE REVOGAÇÃO PE 072/2020
Publicação Nº 291272

AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 072/2020

O Município de Presidente Kennedy-ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna pública a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico 
n° 072/2020, processo N° 15926/2020, objetivando a aquisição de medicamentos específicos para o tratamento e preven-
ção do covid-19, nos termos da lei nº. 13979/2020, a fim de suprir as demandas da central de abastecimento farmacêutica 
(caf), tendo em vista a aprovação pelo coes (centro de operações de emergências em saúde) do protocolo de tratamento 
clínico ambulatorial para pacientes com sintomas de covid-19 no município de Presidente Kennedy-ES, conforme pedido 
feito pelo Secretário de Saúde, com fulcro no Art. 49 da Lei Federal 8.666/93.

Presidente Kennedy, 10/08/2020.

Karina Costalonga Batista

Pregoeira
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Rio Bananal

Prefeitura

TERMO DE JUSTIFICATIVA E RATIFICAÇÃO - PROCESSO Nº 3879/2020
Publicação Nº 291290

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo nº3879/2020

Contratação de Empresa para Aquisição Emergencial para fornecimento de oxigênio medicinal em Decorrência da Pande-
mia do Coronavírus (Covid-19) para o Hospital Municipal.

I – Objeto:

Contratação de Empresa para Aquisição Emergencial para fornecimento de oxigênio medicinal em Decorrência da Pande-
mia do Coronavírus (Covid-19) para o Hospital Municipal.

II – Contratadas:

Empresa Pianna e Bernabé Comercio de Gases Ltda Me, CNPJ 18.273.113/0001-26, detentora de exclusividade no 
valor de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais).

III – Caracterização da Situação que Justifica dispensa:

A Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 24 preceitua sobre o instituto da dispensa, configurando as exceções de 
contratações que se enquadram nessa particularidade.

O inciso II informa que admite-se a dispensa de licitação para serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 
limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 23 e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Por sua vez, o inciso IV determina que nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgên-
cia de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a pror-
rogação dos respectivos contratos.

A Medida Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020, artigo 1º, inciso i, alínea b, admite a dispensa de licitação, informa 
que “Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucio-
nalmente autônomos, a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, até o limite de para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para 
alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser 
realizada de uma só vez”.

IV – Razão da Escolha da Empresa:

A Empresa Pianna e Bernabé Comercio de Gases Ltda Me apresentou os menores preços pelos produtos após pes-
quisa realizada com empresas fornecedores destes tipos de produto.

V – Justificativa do Preço:

O preço apresentado pela empresa tendo em base a tabela do fabricante e elaborado especificamente para 
este fim;

Considerando que as exigências dispostas no artigo 24, especificamente no inciso II e IV da Lei nº 8.666/1993 
foram atendidas, caracterizando a situação de dispensa, ENCAMINHA-SE ao Gabinete para análise e Ratifica-
ção e posteriormente publicação.

Rio Bananal/ES, 31 de julho de 2020.

Atenciosamente,

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11311342/art-24-inc-iv-da-lei-de-licitacoes-lei-8666-93
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.htm


11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 316

Josimara Marangonha Lameira

Secretária Municipal de Saúde

Rio Bananal/ES, 06 de Agosto de 2020.

Ao Setor Publicação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 003879/2020 – Dispensável Licitação - Artigo 24 – Inciso IV

Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição Emergencial para fornecimento de oxigênio medicinal em Decorrência da 
Pandemia do Coronavírus (Covid-19) para o Hospital Municipal.

Empresa Contratada: PIANNA E BERNABÉ COMERCIO DE GASES LTDA ME, inscrita no CNPJ 18.273.113/0001-26.

Valor: R$ R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais).

Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou esta-
dual, em, no máximo, 05 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos da Lei 8.666/1993.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal
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Santa Leopoldina

Prefeitura

TERMO ADITIVO Nº 003/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2017
Publicação Nº 291124

TERMO ADITIVO Nº 003/2020 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2017. CONTRATADA: TECSYSTEM TECNOLOGIA EM 
SOFTWARE LTDA - EPP. OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO Nº 130/2017, por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 14 de setembro de 2020 e término previsto 
em 13 de setembro de 2021. Ficam mantidas todas as demais Cláusulas do Contrato Administrativo originário ora aditado, 
que não colidam com as deste Termo Aditivo.

Santa Leopoldina/ES, 10 de agosto de 2020

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

MARCO AURÉLIO RAMIRO

TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - EPP

CONTRATADA
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO 006/2020
Publicação Nº 291256

Edital de Chamamento Público n.º 006/2020

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – ES, através da Secretaria de Agropecuária, doravante denominada SECAGR, 
na forma e condições estabelecidas no Edital em epígrafe – Processo nº 6007/2020, tornam público, para conhecimento 
das pessoas jurídicas interessadas, a abertura de Chamamento Público para apresentação de projetos técnicos visando ce-
lebrar ACORDO DE COOPERAÇÃO com organizações culturais de música (associações e sociedades)do Município de Santa 
Maria de Jetibá, com observância das diretrizes da política da agricultura familiar, regendo-se pelo disposto na Lei Federal 
nº 13.019/2014, Lei Federal nº 11.346/2006, Decreto Federal nº 7.272/2010, Decreto Municipal nº 1.416/2017 e nos 
demais atos normativos aplicáveis para concessão de instrumentos musicais constantes no Edital. As Instituições Propo-
nentes interessadas deverão apresentar o projeto técnico e os documentos de habilitação exigidos no Decreto Municipal n. 
1.416/2017, acondicionados em envelope lacrado, devendo ser protocolizado no setor de protocolos na sede do Município 
de Santa Maria de Jetibá/ES, situado na Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro, Santa Maria de Jetibá/ES, e destinado a 
SECTUR (Secretaria de Cultura e Turismo) no período de 07h30min de 11 de Setembro de 2020 e finalizará às 17h00min 
no dia 15 de Setembro de 2020; dúvidas sobre o Edital poderão ser enviadas ao endereço eletrônico agropecuaria@pms-
mj.es.gov.br. O Edital se encontra disponível no site da Prefeitura Municipal, www.pmsmj.es.gov.br, maiores informações 
poderão ser obtidas por meio do nº telefone: (27) 3263-4826.

Santa Maria de Jetibá-ES, 10 de Agosto de 2020.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

MARINEUZA PLASTER WAIANDT

Secretária de Cultura e Turismo

AVISO PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020
Publicação Nº 291104

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 015/2020

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através seu Pregoeiro e equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados, que o certame supra citado, tendo como objeto o registro de preços para a contratação futura de serviços 
de recauchutagem de pneus, foi declarado FRACASSADO. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 
27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

DECISÃO RECURSO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020
Publicação Nº 291148

PREGÃ0 ELETRÔNICO

Nº 013/2020

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados, a decisão do Prefeito Municipal de NEGAR PROVIMENTO aos argumentos do recurso administrativo impetra-
do pela empresa Simoagro Máquinas Agrícolas Ltda, mantendo a decisão que habilitou a empresa Campo Forte Tratores 
e Implementos Agrícolas Eireli no certame em epígrafe. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 
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27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2020
Publicação Nº 291089

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMOLOGA o PREGÃO PRESENCIAL nº 000054/2020- SRP. Objeto: 
CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS (MENSURADOS 
PELO CUSTO DE PÁGINA IMPRESSA) E PLOTTER (MENSURADO PELO CUSTO DO METRO LINEAR IMPRESSO), TODOS OS 
SERVIÇOS COM INSUMOS, conforme descrições contidas nos anexos e demais condições do Edital de PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 000054/2020 - SRP e seus anexos. Processo nº 002786/2020. Vencedora(s): SR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.254.364/0001-11

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EDGAR MIERTSCHINK

Secretário de Administração

RETIFICAÇÃO TERMO AJUSTE CONTAS PROC. 9953/2019
Publicação Nº 291103

O Município de Santa Maria de Jetibá – Estado do Espírito Santo, torna público que formalizou a retificação ao Termo de 
Ajuste de Contas firmado entre o Município de Santa Maria de Jetibá e a empresa CITY ONIBUS MANUTENÇÃO E REPARA-
ÇÃO LTDA, objetivando alterar o número do empenho:

ONDE SE LÊ:

PARAGRAFO UNICO – A despesa acima prevista será paga com os recursos das seguintes dotações orçamentárias: Secre-
taria de Transportes: 0130012612200192.055 – renovação e manutenção de veículos; 33903900000 – outros serviços de 
terceiros – pessoa jurídica - Fonte: 15300000000 - Ficha: 341 - Empenho: 4484/2020.

LEIA-SE:

PARAGRAFO UNICO – A despesa acima prevista será paga com os recursos das seguintes dotações orçamentárias: Secre-
taria de Transportes: 0130012612200192.055 – renovação e manutenção de veículos; 33903900000 – outros serviços de 
terceiros – pessoa jurídica - Fonte: 15300000000 - Ficha: 341 - Empenho: 7664/2019.

Processo nº 9953/2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

JOSÉ CARLOS DE ASSIS

Secretário de Transportes Interino
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Santa Teresa

Prefeitura

PORTARIA/CGAB N° 158-2020 - SUSPENDE FÉRIAS - CRISTIANE SOUZA DA CRUZ OLIVEIRA
Publicação Nº 291216

PORTARIA CGAB Nº 158/2020

SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e considerando o pro-
cesso protocolado sob o n° 8.734/2020 de 07/08/2020,

RESOLVE:

Art. 1º Suspender os 20 (vinte) dias das férias, da Senhora CRISTIANE SOUZA DA CRUZ OLIVEIRA, contados de 13.08.2020 
a 01.09.2020, servidora pública desta municipalidade, ocupante do cargo de provimento efetivo de Assistente Adminis-
trativo, atualmente ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Administrativo, por motivo superior de 
interesse público.

Parágrafo único – Os dias relativos às férias, ora suspensas, referentes ao período aquisitivo 28.03.2019 a 27.03.2020, 
serão gozados posteriormente.

Art. 2º 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-ES, em 10 de março de 2020.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 10-08-2020
Publicação Nº 291158

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 373/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Andressa Venturini Demuner.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 373/2018, de 03 de Agosto de 2020 para até 31 de Julho de 2022.

PROCESSO: 7876/2020.

Santa Teresa, 23 de Julho de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 375/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Karina Nunes Almeida.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 375/2018, de 03 de Agosto de 2020 para até 31 de Julho de 2022.

PROCESSO: 7876/2020.

Santa Teresa, 23 de Julho de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3773/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Elias Cardoso Nunes.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 377/2018, de 03 de Agosto de 2020 para até 31 de Julho de 2022.

PROCESSO: 7876/2020.

Santa Teresa, 23 de Julho de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 378/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Diogo Elder Nardi. OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, 
constante na Cláusula Segunda do Contrato Administrativo nº 378/2018, de 03 de Agosto de 2020 para até 31 de Julho 
de 2022.

PROCESSO: 7876/2020.

Santa Teresa, 23 de Julho de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 383/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Erica Dondoni Mischiatti.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 383/2018, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 388/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Loren Cristina Bellumat Aguiar.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 388/2018, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 393/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Ana Elisa Souza Carão.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 393/2018, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.
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PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 403/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Maria de Jesus Mello.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 403/2018, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 406/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Elaine da Penha Tomé.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 406/2018, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 310/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Debora Karla Martins de Oliveira.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 310/2019, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 384/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Patricia Oliveira Lacerda.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 384/2019, de 02 de Agosto de 2020 para até 01 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8068/2020.

Santa Teresa, 27 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 486/2019
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CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Margareti Broetto.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 486/2019, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 304/2020

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Mayara dos Santos Tótola.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 304/2020, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 307/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Karem Valeska Leppaus.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 307/2020, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 308/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Ismar Luis Follador Junior.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 308/2020, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 309/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: João Paulo Santos.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 309/2020, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.
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GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 310/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Paula Berçaculo da Silva.

OBJETO: O objeto do presente aditamento é prorrogar o prazo de vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do 
Contrato Administrativo nº 310/2020, de 17 de Agosto de 2020 para até 16 de Agosto de 2022.

PROCESSO: 8287/2020.

Santa Teresa, 30 de Julho de 2020.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 348/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Rita de Cássia Veiga Ulberg.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo a partir do dia 03 de Agosto de 2020, o Contrato Administrativo nº 
348/2019, firmando em 07 de Maio de 2019.

PROCESSO: 8265/2020.

Santa Teresa, 03 de Agosto de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 349/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Lívia Santana de Oliveira.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo com data retroativa ao dia 01 de Agosto de 2020, o Contrato Admi-
nistrativo nº 349/2019, firmando em 07 de Maio de 2019.

PROCESSO: 8266/2020.

Santa Teresa, 03 de Agosto de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 362/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Bruno Uliana Madalon.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo com data retroativa ao dia 01 de Agosto de 2020, o Contrato Admi-
nistrativo nº 362/2019, firmando em 10 de Maio de 2019.

PROCESSO: 8264/2020.

Santa Teresa, 03 de Agosto de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 363/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Isabella Vidal Feitosa.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo a partir do dia 01 de Agosto de 2020, o Contrato Administrativo nº 
363/2019, firmando em 10 de Maio de 2019.

PROCESSO: 8130/2020.

Santa Teresa, 28 de Julho de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 490/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Lígia Maira Nunes Vago.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo com data retroativa ao dia 01 de Agosto de 2020, o Contrato Admi-
nistrativo nº 490/2019, firmando em 28 de Novembro de 2019.

PROCESSO: 8267/2020.

Santa Teresa, 03 de Agosto de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 491/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Rozimeri Aparecida Jacomini Duarte da Silva.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo com data retroativa ao dia 01 de Agosto de 2020, o Contrato Admi-
nistrativo nº 491/2019, firmando em 06 de Dezembro de 2019.

PROCESSO: 8290/2020.

Santa Teresa, 03 de Agosto de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 352/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Ariadine Butke Brandt.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo a partir do dia 03 de Agosto de 2020, o Contrato Administrativo nº 
352/2019, firmando em 07 de Maio de 2019.

PROCESSO: 8320/2020.

Santa Teresa, 03 de Agosto de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 283/2020
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CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Carla Ribeiro Sotele.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo a partir do dia 06 de Agosto de 2020, o Contrato Administrativo nº 
283/2020, firmando em 09 de Março de 2020.

PROCESSO: 7782/2020.

Santa Teresa, 28 de Julho de 2020.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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TERMO DE DISPENSA 8031/2020
Publicação Nº 291226

 

                   

                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
               Estado do Espírito Santo 

 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
Tel: (27) 3259-3853– CNPJ: 27.167.444/0001-72  

 
 

 
 

Termo de Dispensa de Licitação 
 
 

 
Reconheço a dispensa de licitação para aquisição de 
medicamentos para tratamento com homeopatia, contratando-se 
para tanto: 
 
 

Leon Vannier Homeopatia e manipulação Ltda – CNPJ 
29.455.739/0001-70: 
 
150 (cento e cinquenta) Frasco de Medicam. Homeopático de 20 ml 
Fluxo Contínuo nas potências 200 a 1m - Valor Unitário R$ 7,00 – 
Valor Total R$ 1.050,00; 
15 (quinze) Frasco de Medicam. Homeopático de 20 ml LM 
(cinquenta milesimal) nas potências 1 a 6 lm – Valor Unitário R$ 
10,00 – Valor Total R$ 150,00; 
Valor Total Vencido – R$ 1.200,00. 
 
Pretti Farmácia & Manipulação Ltda ME – CNPJ 
13.831.068/0001-64: 
 
150 (cento e cinquenta) Frasco de Medicam. Homeopático de 20 ml 
CH (centesisimal Hahnemaniana), nas potências de 6 a 30 ch / 31 a 
100 ch - Valor Unitário R$ 5,80 – Valor Total R$ 870,00; 
300 (trezentos) Frasco de Essências Florais de 30 ml- Valor Unitário 
R$ 8,40 – Valor Total R$ 2.520,00; 
Valor Total Vencido – R$ 3.390,00. 
 
 
 

Totalizando um valor global de R$ 4.590,00 (nove mil, cento e 
oitenta reais), prazo de entrega imediato, com amparo legal no 
Artigo 4º, da Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações. 
 
Com base no que consta nos autos do processo nº 8031/2020, 
ratifico a presente dispensa de licitação. 
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                  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
               Estado do Espírito Santo 

 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
Tel: (27) 3259-3853– CNPJ: 27.167.444/0001-72  

 
 

 
 
Santa Teresa – ES, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

Andréia Passamani B. Corteletti 
Secretária Municipal de Saúde 
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TERMO DE DISPENSA 8123/2020
Publicação Nº 291227

 

                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

 
Termo de Dispensa de Licitação 

 
 
 

 

Reconheço a dispensa de licitação para contratação de empresa especializada para 
fornecimento e instalação de Pórtico Limitador de Tráfego, contratando-se para tanto 
a empresa Indústria e Comércio Eliol Eireli EPP, CNPJ 00.922.814/0001-83, no valor 
global de R$ 13.569,82 (TREZE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS 
E OITENTA E DOIS CENTAVOS), com amparo legal no Artigo 24 – Inciso I, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
Com base no que consta nos autos do processo nº 8123/2020, ratifico a presente 
dispensa de licitação. 
 
 
 
 
 
Santa Teresa – ES, 07 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Gilson Antônio de Sales Amaro 

Prefeito Municipal 
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE 8409/2020
Publicação Nº 291228

 

                   
              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

Termo de Inexigibilidade de Licitação 
 

 
 
 

Reconheço a inexigibilidade de licitação para aquisição de semi-eixo 914/M7404 da 
Retroescavadeira JCB, contratando-se para tanto, a empresa Valence Máquinas 
Equipamentos Ltda, CNPJ nº 08.250.241/0007-96, no valor global de R$ 3.190,00 
(três mil, cento e noventa reais), com amparo legal no Artigo 25 – Inciso I, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
Com base no que consta nos autos do processo nº 8409/2020, ratifico a presente 
inexigibilidade de licitação. 
 
 
 
Santa Teresa – ES, 06 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

 
Gilson Antonio de Sales Amaro 

Prefeito Municipal 
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São Domingos do Norte

Prefeitura

AVISO CONCORRÊNCIA 01/2020
Publicação Nº 291119

AVISO DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

O Município de São Domingos do Norte Estado do Espírito Santo torna público para conhecimento dos interessados que re-
alizará Concorrência para concessão de direito real de uso sobre bem imóvel a título gratuito, localizado no Pólo Industrial 
Boa Sorte II, área de propriedade do Município, com a finalidade de incentivo e estímulo à instalação de empresas, geração 
de empregos e renda no Município de São Domingos do Norte. Os envelopes deverão ser entregues até às 8h do dia 27 
de agosto 2020, no protocolo da Prefeitura Municipal. O Edital completo está à disposição dos interessados na Prefeitura 
Municipal. Informações através do telefone 0xx (27) 3742-0200 das 07h às 12h.

São Domingos do Norte/ES, 10 de agosto de 2020.

Reinaldo Basileu Guareschi

Presidente da CEL
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2020
Publicação Nº 291274

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 0748/2020 de 04/02/2020.

Pregão Presencial nº 034/2020 de 27/07/2020 – Reedição.

OBJETO – Constituição de Ata de Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de 
processamento de dados.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em favor 
das empresas, ALEMPEQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP, C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, 
CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI, CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, LINHARES INFORMÁTICA E 
SUPRIMENTOS LTDA EPP, M C INFORMÁTICA LTDA ME, MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, OFFICE MAIS 
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA e TAGLIA – FERRE & CIA LTDA ME, 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: ALEMPEQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP.

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$ 17.523,80 (Dezessete mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos).

Empresa vencedora: C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME.

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$ 10.460,00(Dez mil quatrocentos e sessenta reais).

Empresa vencedora: CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI.

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$ 5.996,40 (Cinco mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

Empresa vencedora: CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$ 60.053,00 (Sessenta mil e cinquenta e três reais).

Empresa vencedora: LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA EPP.

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$ 9.203,00(Nove mil duzentos e três reais).

Empresa vencedora: MAQFORT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME.

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$ 68.555,00(Sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Empresa vencedora: M C INFORMÁTICA LTDA ME.

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$253.950,00 (Duzentos e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta reais).
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Empresa vencedora: OFFICE MAIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$ 1.839,00 (Mil oitocentos e trinta e nove reais).

Empresa vencedora: TAGLIA – FERRE & CIA LTDA ME.

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$ 11.890,00 (Onze mil oitocentos e noventa reais).

Os autos se encontram com vistas franqueadas aos interessados.

São Gabriel da Palha, em 07 de agosto de 2020.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

DECISÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003013/2020 - PREGÃO PRESENCIAL 040/2020
Publicação Nº 291170

PROCESSO Nº 3013/2020

ASSUNTO: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECISÃO

I. Trata-se de processo licitatório por meio de Pregão Presencial Nº 40/2020 para constituição de ata de registro de preço, 
para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda das unidades administrativas 
deste Município.

II. Procuradoria Geral do Município proferiu parecer jurídico n° 856/2020 as fls. 396 pugnando pela homologação do resul-
tado da licitação. A Controladoria Geral do Município não evidenciou irregularidades no certame licitatório conforme consta 
no relatório constante as fls. 397 dos autos. Acolho integralmente os Pareceres.

III. Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licitatório e declaro vencedora do certame às empresas: FORAL FORNECE-
DORA ALIANÇA COMERCIAL EIRELLI ME, ARGUS ATACADISTA LTDA EPP, CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EI-
RELLI ME, AGNES COMERCIAL LTDA, ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, VALDIR PRANDO, RFL COMERCIAL 
LTDA E LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME.

IV. A 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, 07 de agosto de 2020.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

DECRETO Nº 1.488, DE 10 DE AGOSTO DE 2020
Publicação Nº 291291

 DECRETO Nº 1.488, DE 10 DE AGOSTO DE 2020.

ALTERA DISPOSITIVO NO DECRETO Nº 922, DE 03 DE JULHO DE 2019, QUE NOMEIA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECUR-
SOS DE INFRACÕES DE TRÂNSITO – JARI.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando o Processo Administrativo Nº 004537, de 03 de agosto de 2020,
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DECRETA:

Art. 1.º Fica alterado o Inciso II, do Decreto nº 922, de 03 de julho de 2019, que Nomeia Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações de Trânsito – JARI, passando a vigorar com a seguinte redação:

II – REPRESENTANTE COM CONHECIMENTO NA ÁREA DE TRÂNSITO:

Titular: CLEITON JOSÉ BRITO

Suplente: PASCÁCIO LIMA DA SILVA

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 10 de agosto de 2020.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

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

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 041 A 046 DE 2020 - PMSGP/ES
Publicação Nº 291180

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 041/2020

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: M. C. INFORMÁTICA LTDA ME

OBJETO: Esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de informá-
tica para atender ao Programa Estratégia de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorro-
gação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 13.632,00 (treze mil seiscentos e trinta e dois reais).

Foram registrados os preços de 01 item no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam 
no processo n°. 3235/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2020.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 042/2020

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA

OBJETO: Esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de informá-
tica para atender ao Programa Estratégia de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.
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PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorro-
gação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 4.868,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais).

Foram registrados os preços de 01 item no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam 
no processo n°. 3235/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2020.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 043/2020

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: OFFICE MAIS MOVÉIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

OBJETO: Esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de informá-
tica para atender ao Programa Estratégia de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorro-
gação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 7.095,00 (sete mil e noventa e cinco reais).

Foram registrados os preços de 01 item no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam 
no processo n°. 3235/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2020.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 044/2020

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: PEPALU COMERCIAL – ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: Esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de informá-
tica para atender ao Programa Estratégia de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorro-
gação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito reais).

Foram registrados os preços de 01 item no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam 
no processo n°. 3235/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2020.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 045/2020

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

OBJETO: Esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de informá-
tica para atender ao Programa Estratégia de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorro-
gação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 40.660,00 (quarenta mil seiscentos e sessenta reais).

Foram registrados os preços de 01 item no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam 
no processo n°. 3235/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2020.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 046/2020

CONTRATANTE: Município de São Gabriel da Palha-ES

ADJUDICATÁRIA: CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

OBJETO: Esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos de informá-
tica para atender ao Programa Estratégia de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde.

A existência de preço registrado não obriga a Administração a adquirir o respectivo fornecedor, sendo-lhe facultada a uti-
lização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12(doze) meses, contado do dia posterior da data de sua publicação. É admitida a prorro-
gação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais 
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos desta norma.

VALOR TOTAL: R$ 9.108,00 (nove mil cento e oito reais).

Foram registrados os preços de 01 item no presente registro de preços, as quantidades, especificações referentes constam 
no processo n°. 3235/2020, arquivado na Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES a disposição de todos os interessados.

DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 2020.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 08/2020/SEMAD - DESIGNA SERVIDOR
Publicação Nº 291179

PORTARIA Nº 08/2020/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, no uso de suas atribuições legais,

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;
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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 ALESANDRA DALCUMUNE, Matrícula n.º 003770, Cargo: Assistente Administrativo, loca-
lizada na Secretaria Municipal de Administração, para atuar como Fiscal do Contrato N.º 072/2020, que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES e a firma VENTURIM GÁS LTDA ME, 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 exe-
cução 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, 10 de agosto de 2020.

ADINALDI MARIA DALCIM COSTA

Secretária Municipal de Administração

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

Câmara Municipal

RESOLUÇÃO 268/2020
Publicação Nº 291253

Resolução no 268/2020

Altera o Inciso XV, do Art. 145 da Resolução no 240/2006, de 19 de dezembro de 2006, que Dispõe Sobre o Regimento 
Interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha.

O Presidente da Câmara Municipal Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, aprovou e eu promulgo, a seguinte Resolução:

Art.1o O inciso XV, do art. 145 da Resolução no 240/2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“XV - é vedado ao Vereador efetuar ou receber ligações por meio de aparelho de telefonia móvel, durante a realização das 
sessões ordinárias e extraordinárias, no Plenário da Câmara Municipal.

Art. 2o O art. 145 da Resolução nº 240/2006, passa a vigorar acrescido do inciso XVI:

XVI - Fica permitido, durante as sessões ordinárias e extraordinárias, no Plenário da Câmara Municipal, o acesso à rede 
mundial de internet, por meio de aparelho de telefonia móvel.

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, 4 de agosto de 2020.

TIAGO DOS SANTOS   BRAZ MONFERDINI

Presidente    Vice-Presidente

DELLAMAR ANTÔNIO ALMEIDA   WAGNER LUCAS DO SANTOS

1o Secretário      2o Secretário
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REGISTRADA E PUBLICADA NESTA SECRETARIA E NO ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA:

DELLAMAR ANTÔNIO ALMEIDA

1o Secretário

Caixa de Assistência - SGP

PORTARIA 01/2020
Publicação Nº 291263

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

CNPJ: 02.256.983/0001-57

PORTARIA Nº 01/2020

NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SIMONY STORCH MACHADO, Superintendente da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel 
da Palha – ES, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear para o período de 10/08/2020 a 09/08/2021, a Comissão Permanente de Licitação composta por: AN-
DREIA MARTINELLI DOS PASSOS – Presidente, IVONE PINHEIRO LOPES, SERGIO FABIANO DE SOUZA DIAS e ERLITON 
DE MELLO BRAZ – Membros.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Gabriel da Palha – ES, em 10 de Agosto de 2020.

SIMONY STORCH MACHADO

Superintendente da CASP-SGP

DEJAIR CARVALHO FOLLI

Presidente da Junta Administrativa
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São Roque do Canaã

Prefeitura

CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO 037-2020
Publicação Nº 291257

EXTRATO DE CONTRATO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO

Contrato Administrativo n.º 037/2020

Processo n.º 001758/2020

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES

Contratado: ELIANA APARECIDA REDIGHIERI

Objeto: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços em regime de designação temporária, pelo (a) con-
tratado (a), na função Professor, Área de atuação Anos Iniciais do Ensino Fundamental (MATEMÁTICA) Classe PF, Nível II, 
Padrão 01, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação, no centro de custo Ensino Fundamental Magistério, no estabe-
lecimento de ensino EMEIEF “Luiz Mônico”, turno Vespertino.

Vigência: O presente Contrato vigorará a partir de 10 de agosto de 2020, com término previsto para 23 de dezembro de 
2020.

Remuneração: O (A) CONTRATADO (A) perceberá mensalmente, a importância de R$ 1.877,53 (mil oitocentos e setenta e 
sete reais e cinquenta e três centavos) mensais, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

São Roque do Canaã – ES, 10 de agosto de 2020.

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal

ELIANA APARECIDA REDIGHIERI
Contratado(a)

DECRETO Nº 4.787/2020
Publicação Nº 291267

DECRETO Nº 4.787/2020

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada, a servidora EDUARDA TAMAGNONI, do cargo de Assistente de Controle Administrativo, de provi-
mento em comissão, para o qual foi nomeada através do Decreto Municipal nº 3.851, de 27 de abril de 2018.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 4.788/2020
Publicação Nº 291268

DECRETO Nº 4.788/2020

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII e XI da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) o Decreto Municipal nº 4.787, que trata da exoneração de servidor, o qual ocupava o cargo de Auxiliar de Controle Ad-
ministrativo, de provimento em comissão,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado, o servidor efetivo JEAN CARLOS COSTA, para o cargo de Auxiliar de Controle Administrativo, de 
provimento em comissão, referência CC-9, atividade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º. O Sr.º JEAN CARLOS COSTA é Servidor Público Municipal, em cargo de provimento efetivo, conforme a seguir 
relacionado:

Grupo ocupacional Cargo
Classe/ Ní-
vel/ Padrão

Área de Atuação
Carga Horária 

Semanal
Matrícula

Grupo de Apoio Operacio-
nal de Serviços

Agente de Serviços 
Operacionais

C1-I-1
Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos
40 horas 011051

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

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4.789/2020
Publicação Nº 291271

DECRETO Nº. 4.789/2020

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS APLICADAS AO NÍVEL DE RISCO MODERADO.

O PREFEITO MUNICIPAL, de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) o Decreto Municipal nº 4.555, de 18 de março de 2020, que decretou situação de emergência de saúde pública no 
município de são roque do canaã, decorrente da pandemia do covid-19, e dispõe sobre as medidas para contenção e en-
frentamento;

b) o Decreto Estadual Nº 4.593-R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública 
no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos decorrentes do surto de novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

c) o Decreto nº 4.636-R, de 19 de abril de 2020, institui o mapeamento de risco para o estabelecimento de medidas qua-
lificadas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras 
providências;

d) a Portaria nº 156-R, de 07 de agosto de 2020, altera a portaria nº 100-R, de 30 de maio de 2020.

e) a Portaria nº 157-R, de 08 de agosto de 2020, estabelece e divulga o mapeamento de risco , instituído pelo Decreto 
nº 4636-R , de 19 de abril de 2020 , na forma da Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020, e dá outras providências.

f) o Decreto nº 4707-R, de 08 de agosto de 2020, altera o Decreto nº 4 .636-R, de 19 de abril de 2020, que dispõe sobre 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

DECRETA:
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CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Ficam instituídas, em caráter complementar às medidas já previstas nos Decretos Municipais e Estaduais vigentes 
e nos atos editados pela Secretaria de Estado da Saúde – SESA, no Município de São Roque do Canaã, Estado do Espírito 
Santo, as medidas sanitárias e administrativas obrigatórias para prevenção do novo Coronavírus (Covid-19), correspon-
dente ao enquadramento de nível de risco moderado estabelecido pela Portaria nº 157-R, de 08 de agosto de 2020, que 
estabelece e divulga o mapeamento de risco , instituído pelo Decreto nº 4636-R , de 19 de abril de 2020 , na forma da 
Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020, e dá outras providências.

Art. 2º. As medidas adotadas neste decreto serão reavaliadas, conforme níveis de risco, podendo, a qualquer tempo serem 
alteradas por ato do Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO I

DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Art. 3º. Os estabelecimentos comerciais deste Município, poderão funcionar de segunda-feira a sábado de 08:00h às 
14:00h, com atendimento presencial, observadas as normas de distanciamento e higienização.

Art. 4º. Os restaurantes, lanchonetes e sorveterias, poderão efetuar o atendimento presencial, todos os dias da semana, 
até às 18:00h,

Art. 5º. Fica admitida a possibilidade de comercialização remota, com a retirada pelo cliente de produtos em área externa 
do estabelecimento ou a entrega de produtos na modalidade delivery, não sendo aplicada a limitação de dia e horário.

CAPÍTULO II

DAS ACADEMIAS DE ESPORTE

Art. 6º. Os estabelecimentos com área igual ou superior a 75m² (setenta e cinco metros quadrados), deverão atender a 
proporção de 01 (um) aluno a cada 15m² (quinze metros quadrados) de área.

Art. 7º. Deve ser observado o espaçamento mínimo de 4m (quatro metros) entre aparelhos/usuários.

Art. 8º. No nível de risco moderado, fica permitido o funcionamento, para atividades aeróbicas individuais e atividades 
não aeróbicas.

Art. 9º. Fica observado, as demais medidas e restrições aplicadas no Decreto Municipal nº 4.962 de 03 de junho de 2020.

CAPÍTULO III

DAS PROIBIÇÕES

Art. 10. Fica vedado o consumo de bebidas alcoólicas em todos os estabelecimentos deste município.

Art. 11. Fica proibido o funcionamento de bares e similares.

Art. 12. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, fica revogado o inciso V, §1º, art. 11 do Decreto nº 4.692, 
de 03 de junho de 2020, o inciso II do art. 1º do Decreto nº 4.771 de 03 de agosto de 2020, e demais disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2018
Publicação Nº 291186

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 074/2018.

Processo nº.: 1760/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: EDURBAN EDIFICAÇÕES E URBANISMO LTDA

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução, iniciando-se em 03/08/2020 e 
findando -se em 31/12/2020, bem como o prazo de vigência, que terminaria em 28/12/2020, findando-se em 27/05/2020.

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir de sua assinatura, até o dia 27 de maio de 2021.

São Roque do Canaã - ES, 31/07/2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2019
Publicação Nº 291236

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 050/2019.

Processo nº.: 1879/2020

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES.

Contratado: TROPA CONSTRUTORA EIRELI ME

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução que terminaria em 31/07/2020 por 
mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se a partir de 01/08/2020 e finalizando em 29/09/2020, e do prazo de vigência que 
terminaria em 21/08/2020 por mais 90 (noventa) dias findando-se em 19/11/2020.

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir de sua assinatura, até o dia 19 de novembro de 2020.

São Roque do Canaã - ES, 31/07/2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO PP 042/2020
Publicação Nº 291163

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial 
nº. 042/2020, cujo objeto é o registro de preço para eventual aquisicao de laminas, dentes, parafusos e porcas, para ma-
nutencao das motoniveladora, escavadeiras hidraulicas, retroescavadeiras e tratores agricolas, em uso na manutenção de 
estradas vicinais no interior em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de São 
Roque do Canaã-ES. As Empresas Vencedoras foram: MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 no valor total de R$ 22.176,20 e W.M.J. - 
PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA nos lotes 9, 17, 31, 32, 33 e 34 no valor total de R$ 68.178,00.

São Roque Do Canaã-ES 10/08/2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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RESULTADO PP 041/20 DESERTO
Publicação Nº 291164

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através de seu Pregoeiro, torna público que o Pregão Presencial 041/2020 
cujo objeto é a Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação dos 
serviços de transporte escolar para os alunos matriculados nas Redes Municipal e Estadual do município de São Roque do 
Canaã para aproximadamente 115 dias letivos em 2020, Restou “DESERTO”.

São Roque do Canaã, 04/08/2020.

Pedro de Alcântara Soares

Pregoeiro Oficial
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Serra

Prefeitura

1º APOSTILAMENTO
Publicação Nº 291078

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 126/2020 PROCESSO Nº 374/2020 PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SERRA e a Empresa CLINICA DE REABILITAÇÃO ACELERADA VILA VELHA OBJETO: ALTERAR A CLAUSULA 
DECIMA(10.1).

ALEXANDRE CAMILO F. VIANA

Secretário de Saúde da Serra

1º TERMO ADITIVO
Publicação Nº 291076

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 198/2019 PROCESSO Nº 35799/2019 PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERRA e a Empresa VEGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) 
meses.

Em 10/08/2020

ALEXANDRE CAMILO F. VIANA

Secretário de Saúde da Serra

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (151-152-153-154)/2020
Publicação Nº 291174

Extrato da Ata de Registro de Preços (151-152-153-154)/2020

PROCESSO: 06.675/2020 Pregão Eletrônico: 090/2020

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLOGICO

FORNECEDOR CNPJ

BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI 06.175.908/0001-12

Lote/ Item Desc. Marca Quant.
04/01 PASTA PROFILÁTICA SS WHITE 468
04/02

IONÔMERO DE VIDRO Ionglass R Maquira 1.140

04/03 TIRA DE LIXA DE AÇO Biodinamica 531
04/04 LENCOL DE BORRACHA Inovatex 141
04/05

IODOFORMIO Maquira 33

04/06 PEDRA POMES GRANULAÇÃO FINA AAF do Brasil 31

04/07
AGENTE DE UNIAO (ADESIVO) MONO-
COMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL

Prime Bond 480

ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI -EPP 13.547.970/0001-53
01/01 ÁCIDO POLIACRÍLICO A 11,5 % DFL 93

DENTAL OPEN - COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA 08.849.206/0001-00

02/01
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 

1013
Microdont 843

02/02
BROCA DIAMANTADA ESFERICA PARA 

ALTA ROTAÇÃO Nº 1016
Microdont 687
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03/01 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINE Iodontosul 874

DIABÉTICOS EIRELI - EPP 28.675.331/0001-40

05/01
SUGADOR CIRURGICO DESCARTÁVEL 

ESTERIL
Maquira 312

05/02
SUGADOR DESCARTÁVEL , PACOTE 

COM 40 UNIDADES.
Monoart/Boma 5.460

Serra, 10 de agosto de 2020

AVISO SRP MPE162/2020
Publicação Nº 291135

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro, torna Público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SOB Nº 162/2020, de acordo com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Municipal 3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do site: www.
licitaçoes-e.com.br, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE GERENCIAMENTO FÍSICO DO ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA DA SERRA. O Edital oriundo do processo nº 
22899/2020 SEAD, encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 09h30min. do dia 20/08/2020. Início 
sessão disputa: às 10h00min. Do dia 20/08/2020.

Serra, 11 de Agosto de 2020.

Anderson Borges Pinheiro

Pregoeiro Oficial/SEAD

CP 018/2020 - HOMOLOGAÇÃO
Publicação Nº 291208

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 018/2020

O Município da Serra/ES, através da Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços – CPL/SEOB, torna público a 
Adjudicação e Homologação da Licitação em epígrafe em favor da empresa RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor de 
R$ 685.436,00 conforme homologado pelo Secretário Municipal de Obras em 07 de agosto de 2020.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

DECRETOS
Publicação Nº 291259

DECRETO Nº 6356, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Exonera Assistente Técnico - Sead.

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

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001;

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera TIAGO FERREIRA, do cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos - Sead.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 5 de agosto de 2020.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6357, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Nomeia Assistente Técnico - Sead.

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

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

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia LEANDRO MARQUES COSTA, para exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Se-
cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead, com remuneração e atribuições previstas em leis espe-
cíficas.

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

Palácio Municipal em Serra, aos 5 de agosto de 2020.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

ERRATA 2020
Publicação Nº 291081

ERRATA

A Secretaria Municipal de Saúde da Serra, torna público a Errata abaixo:

No Procedimento de Qualificação nº 004/2020-SESA, cujo objeto é a Qualificação de Pessoas Jurídicas de Direito Privado, 
sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à área da Saúde, para a qualificação como Organização Social na Área 
de Saúde (OSS) na SERRA/ES, a fim de viabilizar a participação dessas OS'S no processo de seleção, nos termos definidos 
posteriormente em Edital no Município da Serra, Estado do Espírito Santo, publicado em 21/07/2020.

Onde se lê: Para a ENTIDADE INTERESSADA: INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE, CNPJ: 
26.227.882/001-16

Leia-se: Para a ENTIDADE INTERESSADA: INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE, CNPJ: 
26.227.882/0001-16

Serra, 10 de agosto de 2020.

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Saúde

MPE 156
Publicação Nº 291189

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro, torna Público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SOB Nº 156/2020, de acordo com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 
3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do site: www.licitaçoes-e.
com.br, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO 
DOS IMPACTOS, RESULTADOS E SATISFAÇÃO DO MORADOR CONFORME A MATRIZ DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO 
DO PÓS OCUPAÇÃO NA ATUAÇÃO DO SUBPROGRAMA URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS SUBNORMAIS, DENTRO DO 
PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID NO BAIRRO NOVO HORIZONTE/SERRA-ES. O Edital oriundo do processo nº 28246/2020 
SEHAB, encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 13h45min. do dia 24/08/2020. Início sessão 
disputa: às 14h00min. Do dia 24/08/2020.

Serra, 11 de agosto de 2020.

Anderson Borges Pinheiro

Pregoeiro Oficial/SEAD

http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
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MPE158/2020
Publicação Nº 291234

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro, torna Público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SOB Nº 158/2020, de acordo com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal 
3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do site: www.licitaçoes-e.
com.br, objetivando a AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA. 
O Edital oriundo do processo nº 27358/2020 SEMMA, encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 
13h30min. do dia 26/08/2020. Início sessão disputa: às 14h00min. Do dia 26/08/2020.

Serra, 11 de agosto de 2020.

Anderson Borges Pinheiro

Pregoeiro Oficial/SEAD

OFICIO
Publicação Nº 291109

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

A Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar – CIAD, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei nº 2.360/01 
e pelo seu Regimento Interno - Decreto nº 8.288/11, NOTIFICA à senhora ALEXANDRA LUIZA TRANSPADINI DA SILVA , 
matrícula 33.881, que fora instaurado em seu desfavor o Inquérito Administrativo Disciplinar nº 27.815/2017, Portaria 
nº 140/2017, por suposta infração tipificada no Art. 482, alínea “i” da CLT, estando os autos à disposição na COMISSÃO 
DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CIAD, 3º andar, do Edifício da Procuradoria Geral Municipal, situada à 
Rua Maestro Antonio Cícero, nº 239, Centro, Serra-ES, devendo – caso queira – em homenagem ao Art. 5º, LIV e LV, da 
Constituição Federal, apresentar Defesa Preliminar no prazo de 10 (dez) dias, com o respectivo rol de testemunhas, juntar 
provas documentais, fotografias, gravações de áudio devidamente transcritas, gravações de áudio e vídeo, requerer peri-
cia, enfim, todas as provas em direito admitidas, para a boa instrução processual.

Dione De Nadai

Presidente da CIAD

Gilberto José de Santana
Membro da CIAD

Ângela Maria Domingos
Membro da CIAD

TERMO ADITIVO
Publicação Nº 291243

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 198/2018 - PROCESSO Nº 26761/2020

Partes: O Município da Serra e a Empresa IMPRENSA NACIONAL, CNPJ n.º 04.196.645/0001-00. Objeto: Prorrogação por 12 
(doze) meses, a partir de 19 de agosto de 2020. Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atividade: 04.122.0530.2.002 
- Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00

Data de assinatura: 27 de julho de 2020

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração

TERMO ADITIVO
Publicação Nº 291084

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 215/2019 - PROCESSO Nº 22320/2020

Partes: O Município da Serra e o Sr HAROLDO DE AGUIAR GODINHO, CPF n.º 074.931.426-53. Objeto: Prorrogação por 
12 (doze) meses a partir de 06 de agosto de 2020. Valor: R$ 2.404,48 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta 
e oito centavos) mensal.

http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/


11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 348

Dotação Orçamentária:

08.244.0260.2.065 / 3.3.39.36.00

Data de assinatura: 29 de julho de 2020

Joubert Jantorno Filho

Secretário Municipal de Assistência Social
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PLANILHA CONSOLIDADA PROPOSTAS CHP 011/2020
Publicação Nº 291105

 

Nome da Cooperativa Produto Quantidade Unidade 

COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DA 

REGIÃO SERRANA DO ES 

ABACATE 9.500 KG 
ABÓBORA 12.550 KG 
ACELGA 5.100 KG 

AIPIM 30.500 KG 
ALFACE LISA OU CRESPA, VERDE 5.623 KG 

ALFACE LISA OU CRESPA ORGÂNICO 3.577 KG 
ALHO ROXO OU BRANCO, NOBRE, TIPO EXTRA 7.100 KG 

CEBOLA BRANCA, TIPO EXTRA 7.150 KG 
BANANA PRATA 100.000 KG 

BATATA TIPO DOCE ROSADA 17.500 KG 
BATATA TIPO INGLESA 30.000 KG 

BETERRABA 8.570 KG 
CEBOLINHA 3.000 KG 
CENOURA 26.000 KG 

CHUCHU, TIPO EXTRA 9.800 KG 
COENTRO 850 KG 

COUVE FLOR 11.800 KG 
COUVE 5.985 KG 

COUVE ORGÂNICA 3.215 KG 
INHAME 19.373 KG 

INHAME ORGÂNICO 4.347 KG 
MAMÃO, CATEGORIA EXTRA 30.000 KG 

OVO, TIPO EXTRA 19.500 DZ 
PEPINO COMUM LONGO, TIPO EXTRA 6.400 KG 

REPOLHO HÍBRIDO 16.500 KG 
REPOLHO ROXO 16.500 KG 

SALSINHA 3.000 KG 
TANGERINA, TIPO POKAN 82.000 KG 

TOMATE 35.000 KG 

COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES SUL 

LITORÂNEA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO - CAFSUL 

ABACATE 9.500 KG 
ABÓBORA 12.550 KG 

AIPIM 30.500 KG 
BANANA PRATA 107.000 KG 

BANANA PRATA ORGÂNICA 83.000 KG 
BATATA TIPO DOCE ROSADA 17.500 KG 

CENOURA 26.000 KG 
CHUCHU, TIPO EXTRA 9.800 KG 

INHAME 23.720 KG 
MAMÃO, CATEGORIA EXTRA 30.000 KG 

TANGERINA, TIPO POKAN 82.000 KG 
TOMATE 35.000 KG 

BISCOITO DOCE CASEIRO 13.500 KG 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
DE GARRAFÃO 

ABACATE 9.500 KG 
ABÓBORA 12.550 KG 

ALHO ROXO OU BRANCO, NOBRE, TIPO EXTRA 7.100 KG 
CEBOLA BRANCA, TIPO EXTRA 7.150 KG 
BATATA TIPO DOCE ROSADA 17.500 KG 

BATATA TIPO INGLESA 30.000 KG 
BETERRABA 8.570 KG 
CENOURA 26.000 KG 
INHAME 23.720 KG 

REPOLHO HÍBRIDO 16.500 KG 
REPOLHO ROXO 16.500 KG 

TANGERINA, TIPO POKAN 62.000 KG 
TANGERINA, TIPO POKAN ORGÂNICA 20.000 KG 

TOMATE 35.000 KG 
POLPA DE FRUTA PURA NATURAL - ACEROLA 7.500 KG 
POLPA DE FRUTA PURA NATURAL - GOIABA 7.500 KG 

POLPA DE FRUTA PURA NATURAL - MANGA 5.000 KG 

ASSOCIAÇÃO DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DE 

BOQUEIRÃO SO SANTILHO 
AIPIM 36.199 KG 

BANANA PRATA ORGÂNICO 52.325 KG 
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS 

AGRICULTORES FAMILIARES DO 
RECANTO DO TIROL - ARTIROL 

BISCOITO DOCE CASEIRO 6532 KG 
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COOPERATIVA DOS 
AGRICULTORES FAMILIARES DE 

AFONSO CLAUDIO -CAFAC 

ABACATE 9.500 KG 
ABÓBORA 12.550 KG 

AIPIM 30.500 KG 
ALHO ROXO OU BRANCO, NOBRE, TIPO EXTRA 7.100 KG 

CEBOLA BRANCA, TIPO EXTRA 7.150 KG 
BANANA PRATA 190.000 KG 

BATATA TIPO DOCE ROSADA 17.500 KG 
BATATA TIPO INGLESA 30.000 KG 

BETERRABA 8.570 KG 
CENOURA 26.000 KG 

CHUCHU, TIPO EXTRA 9.800 KG 
INHAME 23.720 KG 
MAMÃO 30.000 KG 

PEPINO COMUM LONGO 6.400 KG 
REPOLHO HÍBRIDO 16.500 KG 

REPOLHO ROXO 16.500 KG 
TANGERINA, TIPO POKAN 82.000 KG 

TOMATE 35.000 KG 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE CARIACICA - CAFC-

ES 

ABACATE 9.500 KG 
ABÓBORA. TIPO JACARÉ 12.550 KG 

AIPIM 30.500 KG 
ALFACE LISA OU CRESPA, VERDE 9.200 KG 

BANANA PRATA, CATEGORIA EXTRA, ORGÂNICO 101.700 KG 
BANANA PRATA, CATEGORIA EXTRA 88.300 KG 

COUVE, TIPO MANTEIGA, CATEGORIA EXTRA 9.200 KG 
INES ORTOLAN AIPIM 6.000 KG 

ELEOMAR BOLZANI DE FREITAS 
CEBOLINHA 3.000 KG 
COENTRO 455 KG 
SALSINHA 550 KG 

EDMAR NUNES BANANA PRATA 7.545 KG 

COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE 
ALFREDO CHAVES - CLAC 

REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 6.320 KG 
BEBIDA LÁCTEA SOBORES MORANGO E SALADA 

DE FRUTAS 130.000 KG 

LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 3.000 KG 
LEITE UHT 70.000 L 

QUEIJO MINAS FRESCAL 8.200 KG 
MANTEIGA COM SAL 4.000 KG 

COOPERATIVA DE 
EMPEENDEDORES RURAIS DE 

DOMINGOS MARTINS - COOPRAM 

ABACATE 9.500 KG 
ABÓBORA 12.550 KG 

AIPIM 20.000 KG 
BANANA PRATA 30.000 KG 

BATATA TIPO INGLESA 30.000 KG 
BATATA TIPO DOCE ROSADA 17.500 KG 

BETERRABA 8.570 KG 
CENOURA 26.000 KG 
CHUCHU 9.800 KG 
INHAME 23.720 KG 

REPOLHO HÍBRIDO 16.500 KG 
TANGERINA, TIPO POKAN 82.000 KG 

TOMATE 30.000 KG 
BISCOITO DOCE CASEIRO 13.500 KG 
MEL PURO DE ABELHAS 900 KG 
FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA 6.500 KG 
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PORTARIA E DECRETO
Publicação Nº 291269

 

 

 
 

PORTARIA Nº 112, DE 6 DE AGOSTO DE 2020 
 
                                                                                  Prorrogação de licença sem vencimento.  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, 
 
CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo nº 27.376/2020, 
 
R  E  S  O  L  V  E : 
 
Art. 1º Prorrogar a licença sem vencimento, para tratar de interesses particulares, concedida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
por meio da Portaria nº 146, de 9 de agosto de 2018, ao servidor JOÃO LUIZ BERNARDES, matrícula nº 
30.442, Assistente Técnico Administrativo e de Serviços – Educador Social, lotado na Secretaria Municipal de 
Assistência Social - Semas, pelo período de 2 anos. 
 
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 30 de agosto de 2020. 
 

Palácio Municipal em Serra, aos 6 de agosto de 2020. 
 

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 
Prefeito Municipal 

ANCKIMAR PRATISSOLLI  
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 
 

DECRETO Nº 6369, DE 10 DE AGOSTO DE 2020 
 

Exonera servidor estatutário. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhes são 
conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, 
 
CONSIDERANDO o parágrafo 1º, artigo 55 da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município) e o inteiro teor do processo administrativo nº 7.948/2020, 
 
D   E    C    R    E    T    A : 
 
Art. 1º Exonera, a pedido, GUILHERME RAMALHO MANHAES, do cargo de Professor MaPB - História, 
matrícula nº 29.372, lotado na Secretaria Municipal de Educação - Sedu. 
 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 4 de feveiro de 
2020. 
 

Palácio Municipal em Serra, aos 10 de agosto de 2020. 
 

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 
 Prefeito Municipal 
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RH 2020.1
Publicação Nº 291199

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 007/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação 
temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestar interesse em firmar Contrato 
por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 
007/2020, devendo se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde da Serra – SESA, no período de 11 a 17 de agosto de 2020, de 09h às 
16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo 
Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação comprobatória 
dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e tempo de serviço), inclusive a ficha 
de inscrição e todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.  
 
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.        

2.1 MÉDICO (PLANTONISTA) 
2.1.1 ESPECIALIDADE: GINECOLOGISTA-OBSTETRA 

Class. Candidato 

1º MICHELLY 
2º SONIA LYRA COURA 
3º RENATA DE SOUZA DA SILVA 
4º JULIANA DA FONSECA E CASTRO COUTO CARVALHO 
5º THAYS FURTADO DIAS DA MATA 

 
Serra/ES, 11 de agosto de 2020. 

 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115

 
ANEXO I 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

1. Registro Geral - RG 

2. Cadastro de Pessoa Física - CPF 

3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)  

4. PIS/PASEP 

5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 

6. Título Eleitoral 

7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 

8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 

10. Certidão de Nascimento dos Filhos 

11. Comprovante de Residência Atual  

o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge, 

declaração do proprietário do imóvel) 

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 

13. Registro do Conselho Regional - ES 

14. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho) 

15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 

16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 

17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil). 

18. Uma Foto ¾ 

19.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF 
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RH 2020.2
Publicação Nº 291200

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115

 

SEGUNDA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 005/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação 
temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestar interesse em firmar Contrato 
por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 
005/2020, devendo se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde da Serra – SESA, no período de 11 a 17 de agosto de 2020, de 09h às 
16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo 
Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação comprobatória 
dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e tempo de serviço), inclusive a ficha 
de inscrição e todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.  
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.        

2.2 FARMACÊUTICO  
Class. Candidato 

1º CINTIA RIBEIRO DA SILVA 
2º LILLIANE BONELLA MEIRELES BAPTISTA 
3º JULIANA SANTA ARDISSON 

                                                                                                      Serra/ES, 10 de agosto de 2020. 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS  
Prefeito Municipal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115

 
ANEXO I 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. Registro Geral - RG 

2. Cadastro de Pessoa Física - CPF 

3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)  

4. PIS/PASEP 

5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 

6. Título Eleitoral 

7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 

8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 

10. Certidão de Nascimento dos Filhos 

11. Comprovante de Residência Atual  

o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge, 

declaração do proprietário do imóvel) 

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função. 

13. Registro do Conselho Regional - ES 

14. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho) 

15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 

16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 

17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil). 

18. Uma Foto ¾ 

19.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF 
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RH 2020.3
Publicação Nº 291201

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115

 

DÉCIMA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 004/2020 

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a contratação 
temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestar interesse em firmar Contrato 
por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 
004/2020, devendo se apresentar na Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 
da Secretaria Municipal de Saúde da Serra – SESA, no período de 11 a 17 de agosto de 2020, de 09h às 
16h, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo 
Shopping Norte).  
 
Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação comprobatória 
dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e tempo de serviço), inclusive a ficha 
de inscrição e todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.  
 

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.        

2.1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM  
Class. Candidato 

132º CIONE DO CARMO TANCREDO 
133º MARLY FRANCISCA DOS SANTOS 
134º MARILDA RODRIGUES MORAIS 
135º IZABEL APARECIDA FONSECA SOBREIRA 
136º VERÃ´NICA ANDRADE BOSIO MATHIASSO 
137º ANDRÃ©A RODRIGUES 
138º EVA LOPES FERREIRA CABRAL 
139º JORDANA SCHRODER MARTINS 
140º MONICA DAS NEVES GOMES 
485º DEIVD JOSE SCALZER (PNE) 

 
2.2 TÉCNICO EM LABORATÓRIO 

Class. Candidato 

15º LUCIA GRAZIELA DUNGA MARTINS SERRANO 
                                                                                                      Serra/ES, 10 de agosto de 2020. 
 
 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

____________________________________________________________________________ 
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795 

Telefone: (27) 3245-6115

 
ANEXO I 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais 

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1. Registro Geral - RG 

2. Cadastro de Pessoa Física - CPF 

3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)  

4. PIS/PASEP 

5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 

6. Título Eleitoral 

7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no site www.tse.gov.br 

8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.   

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado) 

10. Certidão de Nascimento dos Filhos 

11. Comprovante de Residência Atual  

o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge, 

declaração do proprietário do imóvel) 

12. Diploma ou certidão de conclusão do ensino médio completo e curso técnico em enfermagem 

ou técnico em laboratório. 

13. Registro do Conselho Regional - ES 

14. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho) 

15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B) 

16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido por Médico do Trabalho. 

17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil). 

18. Uma Foto ¾ 

19.  Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF 

 
 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 358

RH 2020.4
Publicação Nº 291202

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA) 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 
INSCRITOS AOS CARGOS CONFORME EDITAL DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 007/2020 
 

MÉDICO (PLANTONISTA) 
ESPECIALIDADE: GINECOLOGISTA-OBSTETRA 

CLAS. CANDIDATO PONTUAÇÃO 
1º MICHELLY 70 
2º SONIA LYRA COURA 60 
3º RENATA DE SOUZA DA SILVA 60 
4º JULIANA DA FONSECA E CASTRO COUTO CARVALHO 50 
5º THAYS FURTADO DIAS DA MATA 50 
6º NAYARA DE MENEZES NUNES 40 
7º LUIZA SOUZA CANI 40 
8º ALINE FERREIRA CALILI 40 
9º CAROLINE VIANA TAVARES SANTOS 40 

10º ISABELLA BERMUDES MODENESE 40 
11º ALAN SHINJI SATO 30 
12º LUARA RAMOS RODRIGUES 30 
13º JOÃO VICTOR JACOMELE CALDAS 20 
14º DANIELLE DE OLIVEIRA MACHADO 20 
15º IVONE GUEDES TODRIGUES 10 
16º FERNANDO CÉSAR EIJI NUNOMURA 0 
17º FERNANDA DE CASTRO ROQUE 0 
18º LORENA DE PAULA MAIA 0 
19º LÚCIA CARLA POLACO COVRE 0 
20º CARLA NASSUR OZORIO 0 
21º LARYSSA SANTOS METZKER 0 
22º LUANA PELICIONI RANGEL BRAGA 0 
23º LETÍCIA TOSO ALVES 0 
24º HELENA CASTILHONI BELIQUE 0 

 
SERRA, 11 DE AGOSTO DE 2020. 

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA 
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SEDUR 01
Publicação Nº 291159

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO, torna público: NOTIFICAÇÃO DE TERRENOS NÃO 

EDIFICADO NOS BAIRROS: SÃO FRANCISCO; CAMPINHO 

 DA SERRA I. 

O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal 

1947/96, art. 42; 

Considerando que em atendimento a várias demandas 

Foi constatada a existência de vários lotes não edificados 

nos loteamentos acima citados; 

Considerando que conforme determina o art. 42 

da Lei Municipal 1947/96, os “terrenos não 

Edificados, localizados na zona urbana, deverão 

Ser mantidos limpos, capinados, drenados e 

Obrigatoriamente fechados por meio de muro ou 

cerca viva”. 

Considerando que foi realizada a tentativa de 

Entrega pelos CORREIOS, sem sucesso: 

Fica V. Sr.ª. Abaixo descrito e ciente sobre a Publicação 

da aplicação de publicação conforme 

Previsto em Lei 

 

BAIRRO SÃO FRANCISCO  

INSC. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO Nº NOT. 
003.2.387.02220.001 ENDREW SOARES CALIXTO 10844745/2020 
003.2.438.0274.001 JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA 10844907/2020 
003.2.438.0330.001 JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA 10844908/2020 
003.2.438.0330.001 JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA 10844880/2020 
003.2.438.0274.001 JOSÉ RPDRIGUES NOGUEIRA 10844881/2020 
003.2.349.0012.001 JOSE ROSARIO BRUMANA 10844713/2020 
003.2.349.0024.001 JOSE ROSARIO BRUMANA 10844714/2020 
003.2.349.0036.001 JOSE ROSARIO BRUMANA 10844715/2020 
003.2.349.0246.001 JOSE ROSARIO BRUMANA 10844716/2020 
003.2.349.0258.001 JOSE ROSARIO BRUMANA 10844717/2020 
003.2.349.0295.001 JOSE ROSARIO BRUMANA 10844718/2020 
003.2.381.0132.001 JESSE DO CARMO CALIXTO 10844796/2020 
003.2.381.0147.001 JESSE DO CARMO CALIXTO 10844797/2020 
003.2.381.0206.001 JESSE DO CARMO CALIXTO 10844798/2020 
003.2.415.0335.001 JADENILSON NUNES 

MACHADO 
10844851/2020 

003.2.415.0346.001 JADENILSON NUNES 
MACHADO 

10844852/2020 

003.2.415.0323.001 JADENILSON NUNES 
MACHADO 

10844850/2020 

003.2.423.0348.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844867/2020 

003.2.423.0360.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844868/2020 

003.2.423.0372.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844869/2020 
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003.2.423.0156.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844870/2020 

003.2.423.0234.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844871/2020 

003.2.423.0030.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844872/2020 

003.2.423.0376.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844873/2020 

003.2.432.0324.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844890/2020 

003.2.433.0132.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844891/2020 

003.2.433.0144.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844892/2020 

003.2.433.0156.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844893/2020 

003.2.433.0168.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844894/2020 

003.2.433.0180.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844895/2020 

003.2.433.0222.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844896/2020 

003.2.449.0018.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844933/2020 

003.2.449.0228.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844935/2020 

003.2.449.0030.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844936/2020 

003.2.449.0042.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844937/2020 

003.2.449.0085.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844938/2020 

003.2.449.0096.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844939/2020 

003.2.449.0107.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844940/2020 

003.2.422.0144.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844859/2020 

003.2.422.0156.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844860/2020 

003.2.422.0168.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844861/2020 

003.2.422.0180.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844862/2020 

003.2.422.0192.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844863/2020 

003.2.422.0234.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844864/2020 

003.2.423.0324.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844865/2020 

003.2.423.0336.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844866/2020 

003.2.433.0090.001 EDINÉRIA DEL FIUME 
MANSUR 

10844901/2020 

003.2.433.0234.001 EDINÉRIA DEL FIUME 
MANSUR 

10844902/2020 

003.2.402.0077.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844806/2020 

003.2.413.0020.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844807/2020 

003.2.413.0136.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844808/2020 

003.2.413.0183.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844809/2020 

003.2.413.0226.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844810/2020 

003.2.413.0300.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844811/2020 

003.2.421.0222.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844705/2020 

003.2.421.0234.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844706/2020 

003.2.421.0246.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844707/2020 

003.2.421.0258.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844708/2020 

003.2.421.0270.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844709/2020 
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003.2.421.0282.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844710/2020 

003.2.356.0133.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844771/2020 

003.2.356.0145.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844772/2020 

003.2.356.0157.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844773/2020 

003.2.356.0169.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844774/2020 

003.2.356.0212.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844775/2020 

003.2.358.0133.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844776/2020 

003.2.358.0170.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844777/2020 

003.2.423.0042.001 ANDERSON ALVES DE MELO 10844856/2020 
003.2.423.0090.001 ANDERSON ALVES DE MELO 10844857/2020 
003.2.425.0078.001 ARTE GRANITOS LTDA EPP 10844854/2020 
003.2.463.0149.001 IMOBILIARIA SÃO 

FRANCISCO LTDA 
10844944/2020 

003.2.457.0112.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844950/2020 

003.2.457.0299.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844951/2020 

003.2.459.0342.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844952/2020 

003.2.460.0132.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844953/2020 

003.2.460.0144.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844954/2020 

003.2.460.0156.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844955/2020 

003.2.359.0042.001 START COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

10844763/2020 

003.2.359.0054.001 START COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

10844764/2020 

003.2.359.0079.001 START COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

10844765/2020 

003.2.359.0091.001 START COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

10844766/2020 

003.2.359.0170.001 START COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

10844767/2020 

003.2.359.0213.001 START COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

10844768/2020 

003.2.359.0235.001 START COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

10844769/2020 

003.2.442.0230.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844906/2020 

003.2.440.0322.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844909/2020 

003.2.441.0054.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844910/2020 

003.2.441.0078.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844911/2020 

003.2.442.0025.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844912/2020 

003.2.442.0037.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844913/2020 

003.2.442.0049.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844914/2020 

003.2.442.0061.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844915/2020 

003.2.442.0104.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844916/2020 

003.2.442.0116.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844917/2020 

003.2.442.0128.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844918/2020 

003.2.442.0141.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844919/2020 

003.2.442.0153.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844920/2020 

003.2.442.0194.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844921/2020 

003.2.442.0206.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844922/2020 
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003.2.442.0218.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844923/2020 

003.2.414.0132.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844812/2020 

003.2.414.0145.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844813/2020 

003.2.414.0168.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844814/2020 

003.2.414.0179.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844815/2020 

003.2.406.0078.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844816/2020 

003.2.366.0247.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844742/2020 

003.2.428.0042.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844883/2020 

003.2.429.0090.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844884/2020 

003.2.431.0030.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844885/2020 

003.2.431.0144.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844886/2020 

003.2.432.0030.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844887/2020 

003.2.432.023.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844888/2020 

003.2.432.0258.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844889/2020 

003.2.371.0033.001 THAIS BORNEO MOREIRA 10844799/2020 
 003.2.394.0256.001 GUILHERME BAIAO 10844804/2020 
 003.2.394.0268.001 GUILHERME BAIAO 10844805/2020 
003.2.454.0065.001 LUCIANO DE CASTRO 

PEREIRA 
10844959/2020 

003.2.454.0077.001 LUCIANO DE CASTRO 
PEREIRA 

10844957/2020 

003.2.393.0078.001 JARDELINO JOSE ZACHEL 10844819/2020 
003.2.358.0146.001 JAIR LEPPAUS LARANJA 10844760/2020 
003.2.358.0213.001 ADELINA COSTALONGA E 

SILVA 
10844762/2020 

003.2.440.0166.001 ELCY DE OLIVEIRA GOMES 10844930/2020 
003.2.358.0158.001 OSMAR ROCHA PIMENTEL 10844761/2020 
003.2.358.0054.001 DARCY PACHECO DE 

QUEIROZ 
10844758/2020 

003.2.358.0260.001 DARCY PACHECO DE 
QUEIROZ 

10844759/2020 

001.1.148.0156.001 EDSON MARCOS RIBEIRO 
DOS SANTOS 

10845180/2020 

001.1.006.0096.001 ELIAS JACINTO DA COSTA 10845026/2020 
001.1.181.0291.001 RONALDO GOMES DOS 

SANTOS 
10845204/2020 

001.1.145.0044.001 NILZA RODRIGUES NEVES 10845066/2020 
001.1.003.0048.001 JOAO EDSON DA SILVA 10845040/2020 
001.1.002.0012.001 AYRES CESAR GONÇALVES 

FONSECA JUNIOR 
10845043/2020 

001.1.018.0376.001 LOURENCO BADHI 10845044/2020 
001.1.013.0246.001 VERA LUCIA DE JESUS 10845025/2020 
003.2.416.0054.001 JOSE ALVES RODRIGUES 10844846/2020 
003.2.465.0100.001 IMOBILIARIA SÃO 

FRANCISCO LTDA 
10844987/2020 

003.2.465.0028.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844988/2020 

003.2.465.0041.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844989/2020 

003.2.465.0065.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844990/2020 

003.2.465.0077.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844991/2020 

003.2.465.0089.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844992/2020 

003.2.465.0163.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844970/2020 

003.2.465.0175.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844971/2020 

003.2.465.0187.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844972/2020 

003.2.465.0228.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844973/2020 
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003.2.465.0239.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844974/2020 

003.2.465.0251.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844975/2020 

003.2.465.0263.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844976/2020 

003.2.465.0388.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844962/2020 

003.2.464.0093.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844964/2020 

003.2.464.0239.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844965/2020 

003.2.464.0275.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844966/2020 

003.2.464.0332.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844967/2020 

003.2.465.0139.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844968/2020 

003.2.465.0150.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844969/2020 

003.2.465.0275.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844977/2020 

003.2.465.0287.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844978/2020 

003.2.465.0300.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844979/2020 

003.2.465.0340.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844980/2020 

003.2.465.0352.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844981/2020 

003.2.465.0364.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844982/2020 

003.2.465.0377.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844983/2020 

003.2.465.0053.001 MARIA MADALENA TOMAZ 
DA CRUZ 

10844993/2020 

003.2.464.0227.001 TIAGO JUSTINO DA SILVA 
EIRELI 

10844986/2020 

003.2.467.0168.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845013/2020 

003.2.467.0234.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845014/2020 

003.2.467.0246.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845015/2020 

003.2.467.0258.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845016/2020 

003.2.467.0270.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845017/2020 

003.2.467.0282.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845018/2020 

003.2.467.0324.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845019/2020 

003.2.467.0336.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845020/2020 

003.2.467.0348.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845021/2020 

003.2.467.0360.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845022/2020 

003.2.466.0336.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845004/2020 

003.2.466.0348.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845005/2020 

003.2.467.0054.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845006/2020 

003.2.467.0066.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845007/2020 

003.2.467.0078.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845008/2020 

003.2.467.0090.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845009/2020 

003.2.467.0132.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845010/2020 

003.2.467.0144.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845011/2020 

003.2.467.0156.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845012/2020 

003.2.466.0156.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844995/2020 
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003.2.466.0180.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844996/2020 

003.2.466.0222.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844997/2020 

003.2.466.0234.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844998/2020 

003.2.466.0246.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10844999/2020 

003.2.466.0258.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845000/2020 

003.2.466.0270.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845001/2020 

003.2.466.0282.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845002/2020 

003.2.466.0324.001 IMOBILIARIA SÃO 
FRANCISCO LTDA 

10845003/2020 

003.2.464.0287.001 CARLOS ROBERTO EFFGENS 
CAETANO 

10844984/2020 

001.1.142.0088.001 DAVID NEUMANN 10845060/2020 
001.1.133.0251.001 MUNICIPIO DA SERRA 10845067/2020 
003.2.468.0132.001 MUNICIPIO DA SERRA  10844994/2020 
OO3.2.415.0030.001 CONSTRUTORA MAR DEL 

PLATA LTDA 
10844842/2020 

OO3.2.415.0359.001 CONSTRUTORA MAR DEL 
PLATA LTDA 

10844843/2020 

OO3.2.415.0372.001 CONSTRUTORA MAR DEL 
PLATA LTDA 

10844844/2020 

001.1.142.0068.001 RANIERI DA SILVA AGUIAR 10845048/2020 
003.2.454.0054.01 NILZA SANTOS DE OLIVEIRA 10844961/2020 
001.1.001.0220.001 VALORIZAÇAO 

ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO S/A 

10845028/2020 

001.1.001.0312.001 VALORIZAÇAO 
ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO S/A 

10845029/2020 

001.1.142.0078.001 ALZIRO ALVES FARIAS 10845059/2020 
001.1.140.0159.001 LUCIANO DOS SANTOS 

AMARAL 
10845065/2020 

001.1.142.0170.001 POLIANA MATOS FERREIRA 10845062/2020 
001.1.181.0140.001 RANATO AZEVEDO DA SILVA 10845202/2020 
001.1.144.0149.001 CLEIDIMAR TOME DA SILVA 10845079/2020 
003.2.365.008.001 JOSÉ AMELIO GONCALVES 10844712/2020 
003.2.395.0228.001 RTC ESPORTES E LAZER LTDA 10844822/2020 
003.2.452.0249.001 MUNIPIO DA SERRA 10844945/2020 
003.2.452.0261.001 MUNIPIO DA SERRA 10844946/2020 
003.2.452.0273.001 MUNIPIO DA SERRA 10844947/2020 
003.2.452.0285.001 MUNIPIO DA SERRA 10844948/2020 
003.2.452.0329.001 MUNIPIO DA SERRA 10844949/2020 
003.2.424.0066.001 SILVIO DA SILVA 10844875/2020 
003.2.424.0078.001 SILVIO DA SILVA 10844876/2020 
003.2.423.0132.001 ANTONIO SANTO GAZOLLI 

ME 
10844858/2020 

003.2.360.0120.001 ELCY ALVES DEMASCENO 10844753/2020 
003.2.416.0168.001 IMOBILIARIA RESENDE LTDA 10844840/2020 
003.2.365.0145.001 HORACIO MAIA VIANEZ 10844726/2020 
003.2.378.0030.001 AGROPECUARIA LUBE LTDA 10844749/2020 
003.2.378.0328.001 AGROPECUARIA LUBE LTDA 10844750/2020 
003.2.378.0343.001 AGROPECUARIA LUBE LTDA 10844751/2020 
003.2.362.0088.001 VALMIR DE SOUZA LIMA 10844722/2020 
003.2.372.0035.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 

PARTICIPAÇAO LTDA 
10844780/2020 

003.2.372.0047.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844781/2020 

003.2.372.0059.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844782/2020 

003.2.372.0072.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844783/2020 

003.2.372.0083.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844784/2020 

003.2.372.0095.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844785/2020 

003.2.372.0248.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844786/2020 

003.2.372.0260.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844787/2020 

003.2.372.0272.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844788/2020 
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003.2.372.0284.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844789/2020 

003.2.372.0296.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844790/2020 

003.2.372.0314.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844791/2020 

003.2.372.0326.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844792/2020 

003.2.372.0338.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844793/2020 

003.2.372.0350.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844794/2020 

003.2.372.0362.001 LAZER ADMINISTRAÇAO E 
PARTICIPAÇAO LTDA 

10844795/2020 

003.2.446.0053.001 EDINÉRIA DEL FIUME 
MANSUR 

10844942/2020 

003.2.446.0341.001 EDINÉRIA DEL FIUME 
MANSUR 

10844943/2020 

003.2.436.0243.001 MARIA DA CONCEICAO 
ARAUJO DE SOUZA 

10844897/2020 

003.2.442.0267.001 HELENO GONÇALVES 10844932/2020 
003.2.423.0054.001 ANTONIO CESAR BARBOSA 

DOS SANTOS 
10844878/2020 

003.2.432.0054.001 ALTERINA MARIA SUAE 10844882/2020 
003.2.352.0131.001 LACINI TAPIAS 10844719/2020 
003.2.429.0042.002 VANDER LUCIO ALVES 10844900/2020 
003.2.411.0089.001 JOSE LUIZ BRANDAO 10844703/2020 
003.2.438.0250.001 ERLAN DO NASCIMENTO 

MANOEL 
10844905/2020 

003.2.441.0066.001 JOSÉ NILO CORADINI 10844924/2020 
003.2.441.0090.001 JOSÉ NILO CORADINI 10844925/2020 
003.2.441.0132.001 JOSÉ NILO CORADINI 10844926/2020 
003.2.441.0144.001 JOSÉ NILO CORADINI 10844927/2020 
003.2.441.0156.001 JOSÉ NILO CORADINI 10844928/2020 
003.2.441.0168.001 JOSÉ NILO CORADINI 10844929/2020 
003.2.387.0131.001 JESSE DO CARMO CALIXTO  10844737/2020 
003.2.387.0142.001 JESSE DO CARMO CALIXTO  10844738/2020 
003.2.387.0154.001 JESSE DO CARMO CALIXTO  10844739/2020 
003.2.387.0165.001 JESSE DO CARMO CALIXTO  10844740/2020 
003.2.387.0208.001 JESSE DO CARMO CALIXTO  10844741/2020 
003.2.375.0189.001 FERNANDO ANTONIO 

ROCHA GONZAGA 
10844746/2020 

003.2.414.0090.001 ANGELO CAPELI RIBEIRO 10844801/2020 
003.2.420.0246.001 ANGELA MARIA TELLAU 

GASTALDI 
10844704/2020 

003.2.444.0043.001 DRAU LUIZ CABRAL 10844941/2020 
 

BAIRRO CAMPINHO DA SERRA I  

INSC. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO Nº NOT. 
014.1.105.0095.001 PAULO ALEXANDRE DA SILVA 

E SOUZA 
10843331/2020 

014.1.113.0233.001 MARCO LANZA 10845213/2020 
014.1.115.0213.001 MARCEL DOS SANTOS 

MONTEIRO 
10845267/2020 

014.1.116.0050.001 GEOVANE BARBOSA 10845263/2020 
014.1.118.0320.001 ROBERTO BRAGA BISPO DOS 

SANTOS 
10845286/2020 

014.1.116.0070.001 JOSE ALOIZIO DA SILVA 10845257/2020 
014.1.115.0203.001 ADENILDO DOS SANTOS 

SANTANA 
10845235/2020 

014.1.109.0161.001 DIEGO EMANUEL SALES 
ALVAREZ 

10844309/2020 

014.1.116.0040.001 EMERSON MORAES 
BARBOSA 

10845262/2020 

014.1.118.0310.001 ALEXSANDRO PEREIRA 
OLIVEIRA 

10845283/2020 

014.1.116.0030.001 JERFFERSON FERREIRA DOS 
SANTOS 

10845265/2020 

014.1.107.0397.001 JOSE LUIZ SAGRILLO 10845273/2020 
014.1.113.0061.001 RAIRO AUGUSTO DOS 

SANTOS VIEIRA 
10845228/2020 

014.1.118.0280.001 IVANEI ALVES DA SILVA 10845285/2020 
014.1.117.0157.001 RENILDA DE ATHAYDES 

LOYOLA 
10845292/2020 
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014.1.113.0193.001 CARLOS ALBERTO ALMEIDA 
SANTOS 

10845231/2020 

014.1.114.02881.001 RICARDO MONTEBELER 
PANCERI 

10845236/2020 

014.1.117.0177.001 CLEBER JOSE NOBRE DUARTE 10845283/2020 
014.1.113.0051.001 MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA 
10845224/2020 

014.1.109.0383.001 L & L PARTICIPAÇÕES EIRELI - 
ME 

10844322/2020 

014.1.109.0394.001 L & L PARTICIPAÇÕES EIRELI - 
ME 

10844323/2020 

 

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 438
Publicação Nº 291246

PORTARIA Nº 438, DE 10 DE AGOSTO DE 2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Gilmar Pereira Lima, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Re-
presentação Parlamentar – Nível I, previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 11/08/2020.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 439
Publicação Nº 291250

PORTARIA Nº 439, DE 10 DE AGOSTO DE 2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Weider Cândido Barbosa, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar – Nível II, previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 11/08/2020.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS
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PORTARIA Nº 440
Publicação Nº 291252

PORTARIA Nº 440, DE 10 DE AGOSTO DE 2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Ricardo Rafael, para exercer o cargo de provimento em comissão de Auxiliar de Gabinete de Representação 
Parlamentar – Nível II, previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 11/08/2020.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 441
Publicação Nº 291266

PORTARIA Nº 441, DE 10 DE AGOSTO DE 2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a servidora Marcela Sabbagh Prates, do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar – Nível II, a partir do dia 10/08/2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 10/08/2020.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 442
Publicação Nº 291270

PORTARIA Nº 442, DE 10 DE AGOSTO DE 2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear José Antônio da Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Adjunto de Gabinete de Re-
presentação Parlamentar – Nível II, previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 11/08/2020.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS
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Sooretama

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020
Publicação Nº 291129

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 005/2020

O MUNICÍPIO DE SOORETAMA, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, HOMOLO-
GA e ADJUDICA a presente licitação, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa 
especializada para a aquisição de medicamentos com o objetivo de atender as necessidades da Farmácia Básica Municipal 
de Saúde em enfrentamento ao COVID-19.

O Certame teve como vencedoras as empresas:

FARMACIA MENOR PEÇO DE SOORETAMA LTDA, CNPJ nº 29.380.993/0001-56, com o valor global de R$137.500,00 (Cento 
e trinta e sete mil e quinhentos reias).

L.D FARMACÊUTICA LTDA ME, CNPJ nº 15.772.566/0001-09, com o valor global de R$19.000,00 (Dezenove mil reias).

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 35.997.345/0001-46, com o valor global de 
R$3.900,00 (Três mil e novecentos reais).

ID CIDADES:

2020.070E0500001.01.0010
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO PREGAO ELETRONICO Nº 04/2020
Publicação Nº 290949

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000004/2020

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, através da Equipe de Pregão, torna pública a realização de certame 
licitatório, conforme segue: Pregão Eletrônico nº 000004/2020 - ID 828377 Objeto: AQUISIÇÃO TESTE DE COVID E MAS-
CARAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DOS POSSÍVEIS CASOS DE CORONA VÍRUS QUE POSSAM SURGIR NO MUNICÍPIO. 
Acolhimento das propostas a partir de: 13/08/2020 às 12:00h. Abertura de propostas: 25/08/2020 às 12h30min. Início 
da sessão de disputa: 25/08/2020 às 13:00h. Edital disponível nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.vendanova.es.gov.br

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial

CONTRARRAZÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 000036/2020
Publicação Nº 291289

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000036/2020

A Pregoeira do Município de Venda Nova do imigrante /ES, informa ao público em geral, em especial às empresas partici-
pante da licitação em epígrafe: CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA, COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA, FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, FVP COELHO ME, HOLY MED COM. DE PROD. MED. HOS-
PITALARES EIRELI, ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME, REDALMUS COMERCIAL LTDA e S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA 
EIRELI, Para apresentar contarrazões de Recurso administrativo impetrado pelas empresa HOSPIDROGAS COMERCIO DE 
PROD.HOSPITALARES LTDA. Informamos ainda, que a partir da publicação deste comunicado inicia-se o prazo de 03 (três) 
dias para as contrarrazões do recurso, pelas empresas interessadas. Ficam-lhes assegurada vista dos autos e do inteiro 
teor do termo recursal. Ambos encontram-se disponível no processo administrativos nº. 002431/2020.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PREGOEIRA

http://www.vendanova.es.gov.br/


11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 370

Viana

Prefeitura

DECRETO N° 089/2020
Publicação Nº 291211

 

MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                             
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

96.120,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
SUBVENÇÕES SOCIAIS

007001.0824300112.303
33504300000

0000095
1311000

1.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

007001.0824400102.091
33903900000

0000159
1001000

1.400,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

007001.0824400102.300
33904800000

0000211
1390001

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

316.500,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
SUBVENÇÕES SOCIAIS

007001.0824300112.303
33504300000

0000094
1001000

14.964,64
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
SUBVENÇÕES SOCIAIS

007001.0824300112.303
33504300000

0000096
1390001

40.602,71
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
SUBVENÇÕES SOCIAIS

007001.0824400102.300
33504300000

0000192
1311000

40.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
SUBVENÇÕES SOCIAIS

007001.0824400102.300
33504300000

0000194
1390001

90.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

007001.0824400102.300
33903200000

0000201
1390001

40.250,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

007001.0824400102.300
33903900000

0000209
1390001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

274.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE E ESTRUTURA DE SAÚDE
OBRAS E INSTALAÇÕES

005001.1030100211.160
44905100000

0000031
1510000

13.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE E ESTRUTURA DE SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

005001.1030100211.160
44905200000

0000033
1211000

22.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE E ESTRUTURA DE SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

005001.1030100211.160
44905200000

0000034
1211000

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de VIANA, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando a autorização constante na Lei
Municipal Nº 0003063/2019.
DECRETA:
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 7.912.516,76   (sete milhões novecentos
e doze mil quinhentos e dezesseis reais  e setenta e seis centavos ), para atender as seguintes programações:

DECRETO N.º  0000089/2020 , DE  01 julho de 2020
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                               
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE E ESTRUTURA DE SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

005001.1030100211.160
44905200000

0000036
1213000

340.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

005001.1030100212.161
31900400000

0000052
1214000

40.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
MATERIAL DE CONSUMO

005001.1030100212.161
33903000000

0000063
1214000

10.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

005001.1030100212.161
33903600000

0000069
1214000

102.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

005001.1030200212.162
33903900000

0000089
1211000

30.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

005001.1030500232.167
33903900000

0000132
1214000

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

683.934,96
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS

009001.2884600022.021
31909100000

0000017
1001000

551.803,73
PREVIDÊNCIA BÁSICA
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

019001.0412200012.043
31901300000

0000028
1001000

397.910,52
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

019001.0412200012.072
31900400000

0000030
1001000

834.054,58
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

019001.0412200012.072
31901100000

0000031
1001000

140.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

019001.0412200012.072
33903900000

0000040
1001000

20.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

019001.0412200012.072
33909200000

0000042
1001000

3.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

020001.0412200012.072
33909300000

0000069
1520000

1.203.761,69
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

020001.2884300082.071
32902100000

0000083
1001000

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 17 E&L Produções de Software LTDA



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 372

MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                 
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

90.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

023001.0412200012.121
44909300000

0000156
1520000

9.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

023001.1645100071.064
33904800000

0000183
1001000

82.175,10
PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA  - PAC I E II E CONVÊNIOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES

023001.1745100151.060
44905100000

0000203
1001000

166.000,00
PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA  - PAC I E II E CONVÊNIOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES

023001.1745100151.060
44905100000

0000204
1001000

791.020,00
FOMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA
OBRAS E INSTALAÇÕES

023001.1745100151.400
44905100000

0000221
1920001

50.000,00
MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES

023001.1745100152.122
44905100000

0000229
1530000

214.000,00
MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES

023001.1745100152.122
44905100000

0000231
1540000

8.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

026001.0412200012.135
33903900000

0000385
1001000

48.072,00
MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
MATERIAL DE CONSUMO

026001.1745100162.133
33903000000

0000396
1001000

800.000,00
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

026001.2545100162.136
33903900000

0000420
1620000

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

107,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

006001.1212200012.182
31909400000

0000005
1111000

79.492,85
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAM
OBRAS E INSTALAÇÕES

006001.1236100251.181
44905100000

0000044
1111000

26.611,20
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

006001.1236100262.188
33903200000

0000091
1120000

212.276,83
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFA
OBRAS E INSTALAÇÕES

006001.1236500251.182
44905100000

0000120
1111000
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                   
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.458,95
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFA
OBRAS E INSTALAÇÕES

006001.1236500251.182
44905100000

0000121
1113000

TOTAL: 7.912.516,76
Os recursos necessários para execução do disposto no artigo anterior serão provenientes de anulação das seguintes dotações.
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R$ 542.317,35 (quinhentos e quarenta e dois mil trezentos e dezessete reais  e trinta e cinco centavos )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 7.370.199,41 (sete milhões trezentos e setenta  mil  cento e noventa e nove reais  e quarenta e um centavos )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.400,00
GESTÃO DO SUAS - IGD E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 131100033903900000

007001.0812200052.3040000006

22.400,00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100100033903200000

007001.0824300112.3030000100

1.000,00
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

007001.0824400102.0910000162

67.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 131100033903900000

007001.0824400102.3000000206

6.720,00
BOLSA FAMÍLIA E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 131100033903900000

007001.0824400102.3010000231

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

42.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121400033903900000

005001.1030100212.1610000072

240.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 121100031900400000

005001.1030200212.1620000077

100.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121100031901100000

005001.1030200212.1620000079

13.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
SUBVENÇÕES SOCIAIS 121100033504300000

005001.1030200212.1620000135

142.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121400033903900000

005001.1030200212.1620000090

62.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE121100033933900000

005001.1030200212.1620000083

162.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE121400033933900000

005001.1030200212.1620000084

4.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 121100044717000000

005001.1030200212.1620000093

10.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO 121400033903000000

005001.1030400232.1680000099

40.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000

005001.1030500232.1670000121

40.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 121400033903000000

005001.1030500232.1670000122

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

009001.0412200012.0220000010

2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

009001.0412200012.0220000011

2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

009001.0412200012.0220000012

53.228,81
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

009001.0412200012.0220000013
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                     
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

8.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

009001.0412200012.0220000014

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100033909300000

009001.0412200012.0220000015

29.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

009001.0412200012.0220000016

211.000,00
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENCAS JUDICIAIS 100100033909100000

009001.2884600022.0210000018

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

010001.0412200012.0250000019

2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

010001.0412200012.0250000020

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

010001.0412200012.0250000021

1.643,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

010001.0412200012.0250000022

30.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

010001.0412200012.0250000023

5.000,00
PLANO DE GESTÃO PARTICIPATIVA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

019001.0412100062.0630000024

5.000,00
PLANO DE GESTÃO PARTICIPATIVA

  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100100033903100000
019001.0412100062.0630000025

5.000,00
PLANO DE GESTÃO PARTICIPATIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

019001.0412100062.0630000026

5.000,00
PLANO DE GESTÃO PARTICIPATIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

019001.0412100062.0630000027

380.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 100100031911300000

019001.0412200012.0440000029

140.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO 100100031909600000

019001.0412200012.0720000035

43.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

019001.0412200031.0400000051

10.000,00
QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

019001.0412200032.0460000052

10.000,00
QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

019001.0412200032.0460000053

10.000,00
QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

019001.0412200032.0460000054

59,89
ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

019001.0412200051.0420000055

8.000,00
ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

019001.0412200051.0420000056

47.000,00
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - TI
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

019001.0412600042.0730000057

1.000,00
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - TI
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

019001.0412600042.0730000058

50.000,00
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - TI
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

019001.0412600042.0730000059

2.000,00
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - TI
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

019001.0412600042.0730000060
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                       
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

020001.0412200012.0720000061

110.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

020001.0412200012.0720000062

2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
SERVICOS DE CONSULTORIA 100100033903500000

020001.0412200012.0720000063

145.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

020001.0412200012.0720000064

201.700,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

020001.0412200012.0720000065

50.500,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

020001.0412200012.0720000066

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

020001.0412200012.0720000070

5.500,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100044909200000

020001.0412200012.0720000071

4.196,61
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100044909300000

020001.0412200012.0720000072

16.000,00
VALORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FISCO MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000

020001.0412900012.0500000075

1.000,00
VALORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FISCO MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

020001.0412900012.0500000076

1.000,00
VALORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FISCO MUNICIPAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

020001.0412900012.0500000077

1.000,00
VALORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FISCO MUNICIPAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

020001.0412900012.0500000078

1.000,00
VALORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DO FISCO MUNICIPAL
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

020001.0412900012.0500000079

200.000,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100100032952100000

020001.2884300082.0710000085

150.000,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100100046907100000

020001.2884300082.0710000086

8.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

021001.0412200012.0810000088

149.844,20
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

021001.0412200012.0810000089

2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

021001.0412200012.0810000090

56.020,88
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

021001.0412200012.0810000091

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

021001.0412200012.0810000092

30.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

021001.0412200012.0810000093

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100044909300000

021001.0412200012.0810000094

180.000,00
GESTAO DA COMUNICACAO E IMPRENSA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

021001.2413100012.0820000095

1.000,00
GESTAO DA COMUNICACAO E IMPRENSA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

021001.2413100012.0820000096
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                         
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

32.000,00
GESTAO DA COMUNICACAO E IMPRENSA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

021001.2413100012.0820000097

40.000,00
GESTAO DA COMUNICACAO E IMPRENSA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

021001.2413100012.0820000098

2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

022001.0412200012.0810000099

41.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

022001.0412200012.0810000100

37.900,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

022001.0412200012.0810000101

806,15
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

022001.0412200012.0810000103

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100044909300000

022001.0412200012.0810000105

4.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

022001.1339100171.1470000106

22.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS CULTURAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

022001.1339100171.1470000107

1.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS CULTURAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

022001.1339100171.1470000108

1.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS CULTURAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

022001.1339100171.1470000109

1.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS CULTURAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151000044909300000

022001.1339100171.1470000110

20.000,00
PROMOÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E AGROTURISMO
SUBVENÇÕES SOCIAIS 100100033504300000

022001.1339200172.1490000111

7.000,00
PROMOÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E AGROTURISMO
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

022001.1339200172.1490000112

10.000,00
PROMOÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E AGROTURISMO

  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100100033903100000
022001.1339200172.1490000113

45.000,00
PROMOÇÃO CULTURAL, DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E AGROTURISMO
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

022001.1339200172.1490000116

1.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

022001.2781200181.1430000117

1.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
MATERIAL DE CONSUMO 151000033903000000

022001.2781200181.1430000118

1.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
MATERIAL DE CONSUMO 152000033903000000

022001.2781200181.1430000119

50.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

022001.2781200181.1430000120

15.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

022001.2781200181.1430000121

111.020,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

022001.2781200181.1430000122

1.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 152000044905100000

022001.2781200181.1430000123

351,48
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100100044906100000

022001.2781200181.1430000124

1.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 151000044906100000

022001.2781200181.1430000125
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                           
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.000,00
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 152000044906100000

022001.2781200181.1430000126

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
SUBVENÇÕES SOCIAIS 100100033504300000

022001.2781200182.1420000127

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
SUBVENÇÕES SOCIAIS 151000033504300000

022001.2781200182.1420000128

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
SUBVENÇÕES SOCIAIS 152000033504300000

022001.2781200182.1420000129

36.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

022001.2781200182.1420000130

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

022001.2781200182.1420000131

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
MATERIAL DE CONSUMO 151000033903000000

022001.2781200182.1420000132

3.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
MATERIAL DE CONSUMO 152000033903000000

022001.2781200182.1420000133

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
MATERIAL DE CONSUMO 152000033903000000

022001.2781200182.1420000134

20.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100100033903100000
022001.2781200182.1420000135

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 151000033903100000
022001.2781200182.1420000136

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 152000033903100000
022001.2781200182.1420000137

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 151000033903900000

022001.2781200182.1420000139

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 152000033903900000

022001.2781200182.1420000140

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 199000033903900000

022001.2781200182.1420000141

14.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

022001.2781200182.1420000142

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151000044905200000

022001.2781200182.1420000143

1.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152000044905200000

022001.2781200182.1420000144

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

023001.0412200012.1210000145

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

023001.0412200012.1210000146

4.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
SERVICOS DE CONSULTORIA 100100033903500000

023001.0412200012.1210000147

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

023001.0412200012.1210000148

46.470,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

023001.0412200012.1210000149

4.950,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

023001.0412200012.1210000151

5.928,94
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

023001.1545100071.2200000173
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                             
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.238,77
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

023001.1545100071.2200000174

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

023001.1645100071.0640000177

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

023001.1645100071.0640000178

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 152000033903600000

023001.1645100071.0640000179

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

023001.1645100071.0640000180

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 151000033903900000

023001.1645100071.0640000181

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 199000033903900000

023001.1645100071.0640000182

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 199000033904800000

023001.1645100071.0640000184

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

023001.1645100071.0640000185

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

023001.1645100071.0640000186

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OBRAS E INSTALAÇÕES 152000044905100000

023001.1645100071.0640000187

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
OBRAS E INSTALAÇÕES 199000044905100000

023001.1645100071.0640000188

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

023001.1645100071.0640000189

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151000044905200000

023001.1645100071.0640000190

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152000044905200000

023001.1645100071.0640000191

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 199000044905200000

023001.1645100071.0640000192

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100100044906100000

023001.1645100071.0640000193

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 151000044906100000

023001.1645100071.0640000194

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 152000044906100000

023001.1645100071.0640000195

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100044909300000

023001.1645100071.0640000196

1.000,00
PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151000044909300000

023001.1645100071.0640000197

537.000,00
PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA  - PAC I E II E CONVÊNIOS 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 151000033903900000

023001.1745100151.0600000199

1.000,00
PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA  - PAC I E II E CONVÊNIOS 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 151000033909200000

023001.1745100151.0600000202

1.000,00
PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA  - PAC I E II E CONVÊNIOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

023001.1745100151.0600000206

1.000,00
PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA  - PAC I E II E CONVÊNIOS 
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 151000044906100000

023001.1745100151.0600000209
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                               
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.000,00
PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA  - PAC I E II E CONVÊNIOS 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 151000044909200000

023001.1745100151.0600000211

2.325,41
INFRAESTRUTURA NOS BAIRROS E DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO
OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

023001.1745100151.1260000215

1.000,00
INFRAESTRUTURA NOS BAIRROS E DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO
OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

023001.1745100151.1260000216

90.000,00
INFRAESTRUTURA NOS BAIRROS E DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO
OBRAS E INSTALAÇÕES 152000044905100000

023001.1745100151.1260000217

100.000,00
FOMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 192000145906100000

023001.1745100151.4000000223

12.261,98
MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

023001.1745100152.1220000228

1.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

023001.1957300062.0610000236

4.307,88
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

023001.1957300062.0610000237

1.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

023001.1957300062.0610000238

1.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

023001.1957300062.0610000239

1.000,00
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

023001.1957300062.0610000240

7.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

024001.0412200012.1540000241

3.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 199000033901400000

024001.0412200012.1540000242

8.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

024001.0412200012.1540000243

10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 199000033903000000

024001.0412200012.1540000244

20.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

024001.0412200012.1540000245

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 199000033903600000

024001.0412200012.1540000246

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

024001.0412200012.1540000247

4.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 199000033903900000

024001.0412200012.1540000248

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

024001.0412200012.1540000249

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 199000033909200000

024001.0412200012.1540000250

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100033909300000

024001.0412200012.1540000251

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151000033909300000

024001.0412200012.1540000252

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 152000033909300000

024001.0412200012.1540000253

60.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

024001.0412200012.1540000254
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151000044905200000

024001.0412200012.1540000255

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152000044905200000

024001.0412200012.1540000256

10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100044909300000

024001.0412200012.1540000258

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151000044909300000

024001.0412200012.1540000259

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 152000044909300000

024001.0412200012.1540000260

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 199000044909300000

024001.0412200012.1540000261

10.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

024001.1712200052.1310000262

3.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

024001.1712200052.1310000263

10.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

024001.1712200052.1310000264

1.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

024001.1712200052.1310000265

1.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

024001.1712200052.1310000266

1.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151000044905200000

024001.1712200052.1310000267

1.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152000044905200000

024001.1712200052.1310000268

1.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

024001.2060800312.1370000270

1.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 151000033903600000

024001.2060800312.1370000271

1.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 152000033903600000

024001.2060800312.1370000272

1.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 199000033903600000

024001.2060800312.1370000273

166.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

024001.2060800312.1370000274

13.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 151000033903900000

024001.2060800312.1370000275

2.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

024001.2060800312.1370000278

3.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

024001.2060800312.1370000279

3.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OBRAS E INSTALAÇÕES 152000044905100000

024001.2060800312.1370000280

3.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OBRAS E INSTALAÇÕES 199000044905100000

024001.2060800312.1370000281

20.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

024001.2060800312.1370000282

20.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 199000044905200000

024001.2060800312.1370000285
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MUNICIPIO  DE VIANA 
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27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

025001.0412200012.1540000286

15.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 151000033901400000

025001.0412200012.1540000287

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 152000033901400000

025001.0412200012.1540000288

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

025001.0412200012.1540000290

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 151000033903000000

025001.0412200012.1540000291

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 152000033903000000

025001.0412200012.1540000292

17.800,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

025001.0412200012.1540000294

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 151000033903600000

025001.0412200012.1540000295

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 152000033903600000

025001.0412200012.1540000296

60.408,85
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

025001.0412200012.1540000298

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 151000033903900000

025001.0412200012.1540000299

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 152000033903900000

025001.0412200012.1540000300

4.186,37
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

025001.0412200012.1540000302

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 151000033909200000

025001.0412200012.1540000303

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 152000033909200000

025001.0412200012.1540000304

48.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

025001.0412200012.1540000306

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151000044905200000

025001.0412200012.1540000307

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152000044905200000

025001.0412200012.1540000308

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151000044909300000

025001.0412200012.1540000311

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 152000044909300000

025001.0412200012.1540000312

1.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

025001.1854100142.0660000314

1.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO 151000033903000000

025001.1854100142.0660000315

1.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO 152000033903000000

025001.1854100142.0660000316

14.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

025001.1854100142.0660000318

1.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 151000033903600000

025001.1854100142.0660000319
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                                     
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 152000033903600000

025001.1854100142.0660000320

80.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

025001.1854100142.0660000322

1.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 151000033903900000

025001.1854100142.0660000323

1.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 152000033903900000

025001.1854100142.0660000324

60.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

025001.1854100142.0660000326

1.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151000044905200000

025001.1854100142.0660000327

1.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152000044905200000

025001.1854100142.0660000328

10.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

025001.1854100142.1550000330

1.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
MATERIAL DE CONSUMO 151000033903000000

025001.1854100142.1550000331

1.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
MATERIAL DE CONSUMO 152000033903000000

025001.1854100142.1550000332

30.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

025001.1854100142.1550000333

1.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 151000033903600000

025001.1854100142.1550000334

1.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 152000033903600000

025001.1854100142.1550000335

80.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

025001.1854100142.1550000336

1.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 151000033903900000

025001.1854100142.1550000337

1.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 152000033903900000

025001.1854100142.1550000338

15.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

025001.1854100142.1550000340

1.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 151000033909200000

025001.1854100142.1550000341

60.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

025001.1854100142.1550000342

1.000,00
FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152000044905200000

025001.1854100142.1550000343

70.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

025001.2060800201.1110000357

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO 151000033903000000

025001.2060800201.1110000358

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO 152000033903000000

025001.2060800201.1110000359

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO 199000033903000000

025001.2060800201.1110000360

10.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

025001.2060800201.1110000361
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                                       
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 151000033903600000

025001.2060800201.1110000362

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 152000033903600000

025001.2060800201.1110000363

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 199000033903600000

025001.2060800201.1110000364

119.910,52
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

025001.2060800201.1110000365

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 152000033903900000

025001.2060800201.1110000366

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 199000033903900000

025001.2060800201.1110000367

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 199000033903900000

025001.2060800201.1110000368

3.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

025001.2060800201.1110000369

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 151000033909200000

025001.2060800201.1110000370

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 152000033909200000

025001.2060800201.1110000371

5.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 199000033909200000

025001.2060800201.1110000372

100.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

025001.2060800201.1110000373

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

025001.2060800201.1110000374

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES 152000044905100000

025001.2060800201.1110000375

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES 199000044905100000

025001.2060800201.1110000376

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES 199000044905100000

025001.2060800201.1110000377

10.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

025001.2060800201.1110000378

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151000044905200000

025001.2060800201.1110000379

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152000044905200000

025001.2060800201.1110000380

1.000,00
CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 199000044905200000

025001.2060800201.1110000381

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

026001.0412200012.1350000382

3.187,80
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

026001.0412200012.1350000383

4.500,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

026001.0412200012.1350000384

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

026001.0412200012.1350000386

5.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

026001.0412200012.1350000387
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                                         
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100044909300000

026001.0412200012.1350000388

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100100044909300000

026001.0412200012.1350000389

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 151000044909300000

026001.0412200012.1350000390

35,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

026001.1712200052.1310000391

1.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

026001.1712200052.1310000392

2.378,04
MANUTENÇÃO DA FROTA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

026001.1712200052.1310000393

1.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

026001.1712200052.1310000394

1.000,00
MANUTENÇÃO DA FROTA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

026001.1712200052.1310000395

56.072,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

026001.1745200162.1320000402

50.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 152000033903900000

026001.1745200162.1320000404

600.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 153000033903900000

026001.1745200162.1320000405

150.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 153000033903900000

026001.1745200162.1320000406

1.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 154000033903900000

026001.1745200162.1320000407

10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

026001.1745200162.1320000408

20.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 152000033909200000

026001.1745200162.1320000409

1.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

026001.1745200162.1320000411

10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100100033909200000

026001.1745200162.1340000414

100.000,00
MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 162000033909200000

026001.2545100162.1360000422

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

26.718,20
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 111100033903000000

006001.1212200012.1820000010

161.800,18
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111100033903900000

006001.1212200012.1820000016

50.476,65
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111100033903900000

006001.1236100262.1880000096

5.458,95
TRANSPORTE DO ESCOLAR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111300033903900000

006001.1236100262.1900000109

79.492,85
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO INFANTIL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 111100033903900000

006001.1236500262.1890000180

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

250.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000

016001.0412200012.1050000002
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                                           
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS 100100031919600000

016001.0412200012.1050000007

967,35
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 151000044909200000

016001.0412200012.1050000023

1.000,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

016001.0833400062.0650000047

13.500,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

016001.0833400062.0650000048

1.000,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
MATERIAL DE CONSUMO 152000033903000000

016001.0833400062.0650000050

1.000,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

016001.0833400062.0650000053

1.000,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

016001.0833400062.0650000054

1.000,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

016001.0833400062.0650000058

1.000,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

016001.0833400062.0650000059

1.000,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

016001.0833400062.0650000064

1.000,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

016001.0833400062.0650000065

90.000,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151000044905200000

016001.0833400062.0650000066

1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA E CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

016001.1424400122.1060000081

1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA E CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

016001.1424400122.1060000082

1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA E CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

016001.1424400122.1060000087

1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA E CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

016001.1424400122.1060000088

20.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 199000031900400000

016001.1424400132.0980000091

20.250,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 199000031901100000

016001.1424400132.0980000092

1.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 199000033901400000

016001.1424400132.0980000096

10.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
MATERIAL DE CONSUMO 199000033903000000

016001.1424400132.0980000098

1.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 199000033903200000

016001.1424400132.0980000099

1.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 199000033903300000

016001.1424400132.0980000101

1.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
SERVICOS DE CONSULTORIA 199000033903500000

016001.1424400132.0980000103

18.600,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 199000033903600000

016001.1424400132.0980000105

80.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 199000033903900000

016001.1424400132.0980000107
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                                                                                                             
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000089/2020 
Data 01/07/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 199000033909200000

016001.1424400132.0980000109

1.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 199000033909300000

016001.1424400132.0980000111

1.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
OBRAS E INSTALAÇÕES 199000044905100000

016001.1424400132.0980000113

9.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 199000044905200000

016001.1424400132.0980000115

1.000,00
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 199000044909300000

016001.1424400132.0980000117

TOTAL: 7.912.516,76
Este Crédito Adicional entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 julho de 2020, revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

 VIANA ,  01 julho de 2020

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF - 074.544.797-07

FABRICIO LACERDA SILLER
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF - 125.744.397-67

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
CONTADOR

CRC - ES 021952/O-8
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DECRETO N° 094/2020
Publicação Nº 291214

 

MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA             
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000094/2020 
Data 06/07/2020 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

005001.1030200212.162
33903900000

0000090
1214000

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

020001.0412200012.072
44909300000

0000072
1001000

40.000,00
PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA  - PAC I E II E CONVÊNIOS 
OBRAS E INSTALAÇÕES

023001.1745100151.060
44905100000

0000203
1001000

480.000,00
INFRAESTRUTURA NOS BAIRROS E DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO
OBRAS E INSTALAÇÕES

023001.1745100151.126
44905100000

0000217
1520000

533.000,00
REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO MARCILIO DE NORONHA
OBRAS E INSTALAÇÕES

023002.1545100271.504
44905100000

0000482
1001000

110.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

024001.2060800312.137
33903900000

0000274
1001000

TOTAL: 1.203.000,00
Os recursos necessários para execução do disposto no artigo anterior serão provenientes de anulação das seguintes dotações.
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.203.000,00 (um milhão duzentos e três mil  reais )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

30.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 121400033903000000

005001.1030500232.1670000122

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

40.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100100033903300000

008001.0412200012.0110000003

200.000,00
MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - TI
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

019001.0412600042.0730000060

200.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

020001.0412200012.0720000062

133.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

020001.0412200012.0720000064

10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

020001.0412200012.0720000065

30.000,00
MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 153000044905100000

023001.1745100152.1220000230

200.000,00
REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO MARCILIO DE NORONHA
OBRAS E INSTALAÇÕES 153000044905100000

023002.1545100271.5040000480

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de VIANA, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando a autorização constante na Lei
Municipal Nº 0003063/2019.
DECRETA:
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.203.000,00   (um milhão duzentos e
três mil  reais ), para atender as seguintes programações:

DECRETO N.º  0000094/2020 , DE  06 julho de 2020

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 388

MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA               
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000094/2020 
Data 06/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

250.000,00
REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO MARCILIO DE NORONHA
OBRAS E INSTALAÇÕES 154000044905100000

023002.1545100271.5040000481

50.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 199000044905200000

024001.0412200012.1540000257

40.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151000044905200000

024001.2060800312.1370000283

20.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 152000044905200000

024001.2060800312.1370000284

TOTAL: 1.203.000,00
Este Crédito Adicional entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 06 julho de 2020, revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

 VIANA ,  06 julho de 2020

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF - 074.544.797-07

FABRICIO LACERDA SILLER
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF - 125.744.397-67

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
CONTADOR

CRC - ES 021952/O-8
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DECRETO N° 095/2020
Publicação Nº 291217

 

MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA         
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
DECRETO  Nº 0000095/2020 
Data 07/07/2020 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

748.000,00
INFRAESTRUTURA NOS BAIRROS E DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO
OBRAS E INSTALAÇÕES

023001.1745100151.126
44905100000

0000217
1520000

TOTAL: 748.000,00
Os recursos necessários para execução do disposto no artigo anterior serão provenientes de anulação das seguintes dotações.
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 748.000,00 (setecentos e quarenta e oito mil  reais )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

138.061,12
AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ÁREAS ESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 151000044905100000

022001.2781200181.1430000122

609.938,88
MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 153000044905100000

023001.1745100152.1220000229

TOTAL: 748.000,00
Este Crédito Adicional entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 07 julho de 2020, revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

 VIANA ,  07 julho de 2020

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF - 074.544.797-07

FABRICIO LACERDA SILLER
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF - 125.744.397-67

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
CONTADOR

CRC - ES 021952/O-8

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de VIANA, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando a autorização constante na Lei
Municipal Nº 0003063/2019.
DECRETA:
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 748.000,00   (setecentos e quarenta e
oito mil  reais ), para atender as seguintes programações:

DECRETO N.º  0000095/2020 , DE  07 julho de 2020
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PORTARIA N° 0293/2020
Publicação Nº 291219

 

MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                     
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
PORTARIA  Nº 0000293/2020 
Data 01/07/2020 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

6.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

007001.0824400102.300
33904800000

0000211
1390001

3.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

007001.0824400102.300
33909200000

0000213
1311000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE E ESTRUTURA DE SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

005001.1030100211.160
44905200000

0000034
1211000

5.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE E ESTRUTURA DE SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

005001.1030100211.160
44905200000

0000036
1213000

2.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE E ESTRUTURA DE SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

005001.1030100211.160
44905200000

0000035
1215000

100.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

005001.1030100212.161
31900400000

0000052
1214000

30.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
MATERIAL DE CONSUMO

005001.1030100212.161
33903000000

0000063
1214000

22.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

005001.1030100212.161
33903600000

0000069
1214000

20.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

005001.1030200212.162
33903900000

0000089
1211000

745.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE

005001.1030200212.162
33933900000

0000084
1214000

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO

008001.0412200012.011
33903000000

0000002
1001000

20.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

019001.0412200012.072
33903900000

0000040
1001000

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de  VIANA, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando a autorização constante na Lei
Municipal N.º 0003063/2019.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.343.400,00  (um milhão trezentos e
quarenta e três mil quatrocentos  reais ), para atender as seguintes programações:

PORTARIA N.º   0000293/2020 , DE  01 julho de 2020
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                       
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
PORTARIA  Nº 0000293/2020 
Data 01/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

116.800,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

019001.0412200012.072
33904700000

0000041
1001000

2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

020001.0412200012.072
33909300000

0000067
1001000

98.000,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

020001.2884300082.071
32902100000

0000083
1001000

3.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

022001.0412200012.081
33909200000

0000103
1001000

100.000,00
FOMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA
OBRAS E INSTALAÇÕES

023001.1745100151.400
44905100000

0000221
1920001

43.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

024001.2060800312.137
33903900000

0000274
1001000

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

016001.0412200012.105
31900400000

0000001
1001000

7.600,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

016001.0833400062.065
33903900000

0000057
1001000

TOTAL: 1.343.400,00
Os recursos necessários para execução do disposto no artigo anterior serão provenientes de anulação das seguintes dotações.
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.343.400,00 (um milhão trezentos e quarenta e três mil quatrocentos  reais )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

007001.0824400102.3000000202

6.000,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 100100033904800000

007001.0824400102.3000000210

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE E ESTRUTURA DE SAÚDE
OBRAS E INSTALAÇÕES 121100044905100000

005001.1030100211.1600000028

7.000,00
CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE E ESTRUTURA DE SAÚDE
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 121100044905200000

005001.1030100211.1600000033

100.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121100031901100000

005001.1030100212.1610000053

22.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000

005001.1030100212.1610000062

30.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121400033903900000

005001.1030100212.1610000072

20.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121400033903900000

005001.1030200212.1620000090
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MUNICIPIO  DE VIANA 
MUNICIPIO DE VIANA                         
ESPÍRITO SANTO 
27.165.547/0001-01
PORTARIA  Nº 0000293/2020 
Data 01/07/2020 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

745.000,00
IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE121100033933900000

005001.1030200212.1620000083

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

1.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

008001.0412200012.0110000005

136.800,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

019001.0412200012.0720000037

2.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

020001.0412200012.0720000064

98.000,00
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100100032902200000

020001.2884300082.0710000084

3.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

022001.0412200012.0810000102

100.000,00
FOMENTO A INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO - FINISA
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 192000144905200000

023001.1745100151.4000000222

13.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 152000033903900000

024001.2060800312.1370000276

30.000,00
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 199000033903900000

024001.2060800312.1370000277

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000

016001.0412200012.1050000002

7.600,00
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA
MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

016001.0833400062.0650000048

TOTAL: 1.343.400,00
Este Crédito Adicional entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 julho de 2020, revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se, publica-se e cumpra-se.

 VIANA,  01 julho de 2020.

GILSON DANIEL BATISTA
PREFEITO MUNICIPAL

CPF - 074.544.797-07

FABRICIO LACERDA SILLER
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CPF - 125.744.397-67

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
CONTADOR

CRC - ES 021952/O-8
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RESULTADO PROCESSO DE BOLSAS DE ESTUDOS - EDITAL 009/2020
Publicação Nº 291242

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
RESULTADO PROCESSO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

EDITAL 009/2020 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, em parceria com a FACULDADE IDEIA SOCIEDADE DE ENSINO LTDA, 
mantenedora da UNIVERSIDADE PAULISTA-UNIP, por meio do convênio n° 003/2020 e do Edital 009/2020, 

torna público a classificação geral dos candidatos. 
 
 

Controle de inscrições 
Edital 009/2020 - FACULDADE IDEIA SOCIEDADE DE ENSINO LTDA, mantenedora da UNIVERSIDADE 

PAULISTA- UNIP. 
 

CLASSIFICADOS GRADUAÇÃO 
 

PEDAGOGIA CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 CLAUDIANE DOS SANTOS BORGES 133.XXX.XXX.-77  X  

2 ADRIANA RODRIGUES NEVES 158.XXX.XXX-24  X  

3 ELMA ROCHA DA SILVA 082.XXX.XXX-13  X  

4 EDNA ABELAR CARVALHO 108.XXX.XXX-79  X  

5 DIODO FERREIRA HOFFMAM 124.XXX.XXX-57  X  

6 JEANA RAIMUNDO RISSO 088.XXX.XXX-56  X  

7 JOELMA RODRIGUES DAS NEVES 106.XXX.XXX-18  X  

8 LUCIANA CORREIA FREITAS 119.XXX.XXX-92  X  

9 VALQUÍRIA CORREIA DA COSTA 058.XXX.XXX-03  X  

GESTÃO PÚBLICA CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 DEMILENE DA SILVA PRATES PLASTER 110.XXX.XXX-04  X  

RECURSOS HUMANOS CANDIDATO CPF SERV MUN CON 
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1 DANUSA GEANY DE SOUZA NERY 076.XXX.XXX-89  X  

ADMINISTRAÇÃO CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 CRISTIANE BAZELATTO 091.XXX.XXX-02  X  

2 FERNANDA CONTARELI LEÃO DE OLIVEIRA 127.XXX.XXX-74  X  

EDUCAÇÃO FÍSICA CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 DEVARLY LIRA DO ROSÁRIO 034.XXX.XXX-09  X  

2 SAMARA JUVENAL CORREA DE OLIVEIRA 121.XXX.XXX-22  X  

GESTÃO DA QUALIDADE CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 FELIPE DA SILVA LEMOS 152.XXX.XXX-95  X  

PROCESSOS GERENCIAIS CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 JOSECLÉRIO XAVIER 126.XXX.XXX-52  X  

GESTÃO HOSPITALAR CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 KATILENE APARECIDA DUARTE RIBEIRO ENDLICH 131.XXX.XXX-69  X  

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 ROBSON CORREA DA CRUZ 001.XXX.XXX-00  X  

HISTÓRIA CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 RAYANE MARCIANO VALIM ROCHA 136.XXX.XXX-37  X  

CONTROLADORIA DE 
EMPRESAS 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 RAQUEL DE AMORIM PATROCÍNIO VICENTE 095.XXX.XXX-36  X  

ANÁLISES E 
DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 LUCIANO ROBSON MIRANDA DE SOUZA 158.XXX.XXX-24  X  
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GESTÃO EM RECURSOS 
HUMANOS 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 WESLENY NEVES DOS SANTOS 147.XXX.XXX-59  X  

GESTÃO FINANCEIRA CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 RODRIGO GRIJÓ DOS SANTOS 111.XXX.XXX-70  X  

GEOGRAFIA CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 WELINGTON FERREIRA DA SILVA 088.XXX.XXX-09  X  
 

 

 

 

                                                            Gilson Daniel Batista 

                                                              Prefeito Municipal 
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RESULTADO PROCESSO DE BOLSAS DE ESTUDOS - EDITAL 010/2020
Publicação Nº 291247

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
RESULTADO PROCESSO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

EDITAL 010/2020 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, em parceria com a FACULDADE IDEIA SOCIEDADE DE ENSINO LTDA, 
mantenedora da UNIVERSIDADE PAULISTA-UNIP, por meio do convênio n° 003/2020 e do Edital 010/2020, 

torna público a classificação geral dos candidatos. 
 
 

Controle de inscrições 
Edital 010/2020 - FACULDADE IDEIA SOCIEDADE DE ENSINO LTDA, mantenedora da UNIVERSIDADE 

PAULISTA- UNIP. 
 

CLASSIFICADOS PÓS GRADUAÇÃO 
 

DIREITO DO TRABALHO CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 INGRID MARIA DA HORA JANUÁRIO 153.XXX.XXX-80  X  

PSICOPEDAGOGIA E 
NEUROCIÊNCIAS 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 JAICILENE FERREIRA DOS REIS 625.XXX.XXX-04  X  

2 GRAZIELA JUNKER DUARTE MOREIRA 109.XXX.XXX-86  X  

3 DANIELY DE SOUZA PAULO OLIVEIRA 145.XXX.XXX-26  X  

MBA EM CONTROLADORIA 
EM EMPRESAS 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 VERÔNICA STHEL AMBROSIO 059.XXX.XXX-37  X  

SAÚDE PÚBLICA CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 TAÍSSA FANTIN DE ASSIS 057.XXX.XXX-77  X  

MBA EM COMUNICAÇÃO E 
MÍDIA 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 ROBSON RODRIGUES JÚNIOR 157.XXX.XXX-70  X  
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2 JONATHAN BERUD JOAQUIM 058.XXX.XXX-42  X  

MBA EM AUDITORIA CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 JOSUÉ CLÁUDIO NASCIMENTO 097.XXX.XXX-64  X  

MBA EM COMUNICAÇÃO 
EMPRESARIAL E 
INSTITUCIONAL 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 ROBSON RODRIGUES JÚNIOR 157.XXX.XXX-70  X  

DIREITO PREVIDENCIÁRIO CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA 082.XXX.XXX-95  X  

MBA EM MARKETING 
INTERNACIONAL E 

FORMAÇÃO DE TRADERS 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 JOSELINA OTTONI 071.XXX.XXX-00  X  

INTERPRETAÇÃO DA 
LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS - LIBRAS 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 GISELE MARIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 099.XXX.XXX-65  X  

2 DANIELI TEIXEIRA LIMA 108.XXX.XXX-09  X  

DIREITO PENAL CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 ANDERKELLY POSSATTI CARVALHO DO CARMO 116.XXX.XXX-89  X  

MBA EM GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 ANDRESSA BARBOSA SANTA CLARA 117.XXX.XXX-78  X  

LÍNGUA PORTUGUESA E 
LITERATURA EM CONTEXTO 

ESCOLAR 

CANDIDATO CPF SERV MUN CON 

1 ANGÉLICA ABREU SILVA SATHLER 057.XXX.XXX-07  X  
 

 

 

                                                            Gilson Daniel Batista 



11/08/2020 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1577

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 398

Vila Pavão

Prefeitura

DISPENSA 059/2020
Publicação Nº 291162

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002205 / 2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059 / 2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DANIEL BERGER, S/N, CENTRO, VILA PAVÃO/ES, PARA 
ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA JOSINEIDE ARAÚJO DA SILVA.

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo n.º 002205/2020, referente à Dispensa de Licitação, 
embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 24, inciso X, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor de MARLI GABRET, por-
tador do RG nº 697.984-ES, inscrito no CPF sob o nº 597.625.002-53, no valor mensal de R$ 270,00 (duzentos e setenta 
reais), perfazendo o valor total de R$ 3.240,00 (três mil duzentos e quarenta reais), para a locação em referencia, com 
base no Art. 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em conseq-ência, fica convocada a proponente para assi-
natura do instrumento de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado 
diploma legal.

Vila Pavão, ES, 10 de agosto de 2020.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal
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