
 
 
 
 

 
 

 
 

DECRETO Nº 5709, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017 

Regulamenta o Auxílio Financeiro ao Atleta 
(Bolsa-Atleta) de acordo com a lei nº 858 de 13 
de novembro de 2013 e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso das 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71 da Lei Orgânica Municipal 
e conforme o estabelecido na lei nº 858/2013.  

DECRETA 

Art. 1º Fica criado o Programa Bolsa Atleta, de acordo com a lei nº 858 de 13 de 
novembro de 2013.  

Art. 2º O Programa Bolsa-Atleta, deve ser executado e fiscalizado pela 
Secretaria dos Esportes e da Juventude (SEJUV), que, com base na dotação 
orçamentária específica, disporá sobre procedimentos operacionais para a 
concessão do benefício e distribuição que assegure o atendimento a todas as 
categorias de beneficiários.  
 
Art. 3º Para os efeitos do presente decreto, adotam-se as seguintes definições:  
 

I. consideram-se modalidades que fazem parte do Programa Olímpico ou 
Paraolímpico aquelas indicadas no programa olímpico do Comitê Olímpico 
Internacional (COI) e Comitê Paraolímpico Internacional (CPI) de 2016, 
respectivamente, e, administradas, no Brasil, por Entidades vinculadas ao 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), 
conforme o caso.  
 

II. consideram-se modalidades que não integram os Programas Olímpico 
ou Paraolímpico aquelas não indicadas no programa olímpico do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) e no Comitê Paraolímpico Internacional (CPI) de 
2016, respectivamente. 
 

III. Atleta em Plena Atividade Esportiva: é o atleta que encontra-se na 
efetiva prática esportiva buscando favorecer as competências pessoais, sociais, 
produtivas e cognitivas, privilegiando a formação de valores, como a 
cooperação, a participação, a solidariedade, a autonomia, a criatividade, entre 
outros.  
 

IV. Competição Máxima da Temporada Mundial: é a competição e/ou 
ranking de maior relevância, importância, no calendário da confederação 
internacional de cada modalidade, indicado à SESPORT (Secretaria de Esportes 
e Lazer do Espírito Santo) pela entidade nacional de administração do desporto 
no ano de 2017; 



 
 
 
 

 
 

 

 
V. Competição Máxima da Temporada Nacional: é a competição e/ou 

ranking de maior relevância, importância, no calendário da confederação 
nacional de cada modalidade, indicado à SESPORT (Secretaria de Esportes e 
Lazer do Estado do Espírito Santo) pela entidade nacional de administração do 
desporto no ano de 2017; 

 
VI. Competição Máxima da Temporada Estadual: é a competição e/ou 

ranking de maior relevância, importância, no calendário da confederação 
estadual de cada modalidade, indicado à SESPORT (Secretaria de Esportes e 
Lazer do Estado do Espírito Santo) pela entidade estadual de administração do 
desporto no ano de 2017;  

 
VII.  Atleta da Categoria Máster: é o atleta praticante de atividade esportiva 

acima da idade máxima permitida na categoria principal de sua respectiva 
modalidade.  

 
VII. Atleta da Categoria Intermediária (juniores ou juvenil): é o atleta 

praticante de atividade esportiva na categoria imediatamente anterior à categoria 
principal. 
 

Art. 4° A seleção dos atletas e paratletas interessados em pleitear o benefício 
que trata este decreto, será realizada mediante manifestação de interesse dos 
atletas, via protocolo, na sede da Prefeitura de Anchieta, localizada na Rod. do 
Sol KM 21,5, Nº 1620 - Vila Residencial Samarco de acordo com este decreto e 
será analisada pela Comissão de Análise do Bolsa Atleta; 

§ 1° Os interessados deverão atender às exigências previstas no decreto, em 
relação às fases do pleito, aos procedimentos de inscrição e aos critérios 
objetivos para seleção e concessão do Benefício. 

§ 2° A concessão das bolsas ficam limitadas à disponibilidade orçamentária, 
totalizando no máximo o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil). 

§ 3° Os atletas e paratletas que não estão residindo em Anchieta, por estarem 
vinculados a clubes de outras cidades e/ou estados, não terão direito a 
participação do processo seletivo. 

Art. 5º Fica nomeada a Comissão de Análise do Bolsa Atleta, com os seguintes 
membros:  

I. Carlos Ricardo Balbino; 
II. Mariana Mariani Pereira Carvalho; 
III. Aguinaldo José da Silva; 
IV. Marcus de Oliveira Oliveira; 
V. Belmiro Victor Mezadre; 



 
 
 
 

 
 

 

 Art. 6º Para fins de solicitação de concessão de auxílio financeiro será 
considerado destaque atual, o atleta que no ano anterior à concessão da bolsa 
tenha sido campeão, vice-campeão ou terceiro colocado na Competição Máxima 
da Temporada Estadual, Nacional ou Mundial realizado pela respectiva entidade 
de administração do Esporte, vinculada ao COB, COI, CPB e/ou reconhecida 
pelo Ministério do Esporte. 

Art. 7º Para fins de concessão deste benefício, os atletas serão subdivididos nas 
seguintes categorias: 

I - Categoria A 
 
a)  atleta de desporto individual ou coletivo que tenha participado da última 

Olimpíada ou Paralimpíada;  
b) atleta de desporto individual que tenha sido campeão, vice-campeão ou 

terceiro colocado na Competição Máxima da Temporada Internacional, na 
categoria principal de modalidade olímpica ou paralímpica, realizado pelo 
órgão internacional de administração do esporte, reconhecida pelo COI, no 
ano anterior à concessão da bolsa.  

c) atleta de desporto coletivo que integre a seleção brasileira da modalidade;  
 

 
II - Categoria B  
 
a) atleta de modalidade individual que tenha sido campeão, vice-campeão ou 
terceiro colocado na Competição Máxima da Temporada Nacional, na categoria 
principal de modalidade olímpica ou paralímpica, realizado pelo órgão nacional 
de administração do esporte, reconhecida pelo Ministério do Esporte e COB, no 
ano anterior à concessão da bolsa. 
 
III - Categoria C  
  
 a) atleta de modalidade individual que tenha sido campeão, vice-campeão ou 
terceiro colocado na Competição Máxima da Temporada, na categoria principal, 
de modalidade não olímpica, realizado pelo órgão internacional de administração 
do esporte, vinculado à entidade nacional de administração do esporte 
reconhecida pelo Ministério do Esporte, no ano anterior à concessão da bolsa.  
b) atleta de modalidade individual que tenha sido campeão, vice-campeão ou 
terceiro colocado na Competição Máxima da Temporada Mundial de modalidade 
olímpica ou paralímpica em categoria intermediária, realizado pelo órgão 
internacional de administração do Esporte, reconhecido pelo COI no ano anterior 
à concessão da bolsa.  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

IV - Categoria D 
 

a) atleta de modalidade individual que tenha sido campeão, vice-campeão ou 
terceiro colocado na Competição Máxima da Temporada Nacional, na categoria 
principal, de modalidade não olímpica, realizado pelo órgão nacional de 
administração do esporte, reconhecido pelo Ministério do Esporte, no ano 
anterior à concessão da bolsa; 
b)  atleta de modalidade individual que tenha sido campeão, vice-campeão ou 
terceiro colocado Competição Máxima da Temporada Nacional na categoria 
intermediária, de modalidade olímpica ou paralímpica, realizado pelo órgão 
nacional de administração do esporte, reconhecido pelo Ministério do Esporte, 
no ano anterior à concessão da bolsa. 
 
V - Categoria E 
 
a) atleta que tenha sido campeão, vice-campeão ou terceiro colocado na 
Competição Máxima da Temporada Estadual na categoria principal de 
modalidade olímpica ou paralímpica, realizado pela entidade estadual de 
administração do esporte vinculada à entidade nacional de administração do 
Esporte, reconhecido pelo ministério do Esporte, no ano anterior à concessão da 
bolsa.  
b) atleta que tenha sido campeão, vice-campeão ou terceiro colocado na 
Competição Máxima da Temporada Nacional de modalidade não olímpica, na 
categoria intermediária, realizado pelo órgão nacional de administração do 
esporte reconhecido pelo Ministério do Esporte, no ano anterior à concessão da 
bolsa. 
c) ao atleta de desporto coletivo que integre a seleção capixaba da modalidade; 
 
VI - Categoria F 
 
a) atleta que tenha sido campeão, vice-campeão ou terceiro colocado na 
Competição Máxima da Temporada Estadual de modalidade olímpica ou 
paralímpica, nas categorias intermediária, realizado pela entidade estadual de 
administração do esporte vinculada à entidade nacional de administração do 
esporte, reconhecida pelo ministério do Esporte, no ano anterior à concessão da 
bolsa;  
b) atleta campeão, vice-campeão ou terceiro colocado na Competição Máxima 
da Temporada Estadual de modalidade não olímpica, na categoria principal, 
realizado pela entidade estadual de administração do Esporte vinculada à 
entidade Nacional de administração do esporte, reconhecida pelo Ministério do 
Esporte, no ano anterior à concessão da bolsa. 
c) atleta de corrida de Rua, que comprove a participação em 10 provas no ano 
anterior à concessão da bolsa e que tenha estado ao menos 5 vezes, entre os 3 
melhores da categoria principal.  
d) atleta que tenha sido campeão, vice-campeão ou terceiro colocado na 
Competição Máxima da Temporada Nacional de modalidade olímpica ou 



 
 
 
 

 
 

 

paralímpica, na categoria máster, realizado pela entidade nacional de 
administração do esporte vinculada à entidade nacional de administração do 
esporte, reconhecida pelo ministério do Esporte, no ano anterior à concessão da 
bolsa.  
 
VII - Categoria G 
 
a) atleta que tenha sido campeão, vice-campeão ou terceiro colocado da 
Competição Máxima da Temporada Estadual de modalidade olímpica, na 
categoria Máster, realizado pela entidade estadual de administração do esporte 
vinculada à entidade nacional de administração do esporte, reconhecida pelo 
Ministério do Esporte, no ano anterior à concessão da bolsa. 
 
b) atleta que tenha sido campeão, vice-campeão ou terceiro colocado da 
Competição Máxima da Temporada Estadual de modalidade não olímpica, nas 
categorias intermediária ou Máster, realizado pela entidade estadual de 
administração do esporte vinculada à entidade nacional de administração do 
esporte, reconhecida pelo Ministério do Esporte, no ano anterior à concessão da 
bolsa. 
 
c) atleta de corrida de Rua, que comprove a participação em 10 provas no ano 
no ano anterior à concessão da bolsa e que tenha estado ao menos 6 vezes, 
entre os 3 melhores da faixa etária. 
 
VIII - Bolsa Atleta Estudantil: 

 
a) atleta que tenha sido campeão, vice-campeão ou terceiro colocado nos Jogos 
Escolares da Juventude, realizado pelo Ministério do Esporte no ano de 2016. 
b) atleta que tenha sido campeão dos Jogos Escolares do Espírito Santo no ano 
anterior à concessão da bolsa; 
 
§ 1° No caso de o evento máximo da modalidade ser disputado em etapas, o 
resultado considerado para efeito da Bolsa-Atleta será o ranking final 
oficialmente divulgado pela Entidade responsável pela modalidade.  
 
§ 2º As competições no formato de etapas, circuitos ou meetings só serão 
consideradas para a concessão da Bolsa-Atleta quando, ao final da temporada, 
o atleta, estiver classificado entre os 3 (três) melhores do ranking, não sendo 
considerados os títulos e medalhas obtidos em etapas isoladas.  
 
§ 3º O atleta que atender às condições referentes a mais de uma categoria será 
enquadrado naquela cuja Bolsa-Atleta seja de maior valor.  
 
§ 4º Atleta de arte marcial, maior de 18 anos só poderá concorrer às Bolsas de 
Categoria A, B, C, D, E e F, se tiver como graduação a faixa imediatamente 
anterior à faixa preta ou superior.  



 
 
 
 

 
 

 

 
§ 5º Atleta de arte marcial, menores de 18 anos só poderão concorrer à Bolsa 
Atleta de Categoria A, B, C, D, E e F, se tiverem como graduação mínima, a  
faixa referente à 5ª graduação na modalidade, ou  superior. 
 
§ 6º Para que o atleta possa requerer o benefício da Bolsa-Atleta faz-se 
necessária a comprovação mínima de 5 (cinco) participantes na competição e/ou 
prova. 
 
§ 7º No caso de requerimentos em número superior à disponibilidade 
orçamentária terão preferência:  
 

a) Os atletas que se enquadrem na categoria de maior valor; 
b) Os atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas; 
c) Atletas que competem na categoria principal de sua 

modalidade; 
d) Atletas cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal (CadÚnico);  
d) Atletas que obtiveram no ano anterior à concessão da bolsa, 

melhores resultados a nível internacional na ordem do melhor resultado para o 
pior; 

e) Atletas que obtiveram no ano anterior à concessão da bolsa, 
melhores resultados a nível nacional na ordem do melhor resultado para o pior; 

f) Atletas que obtiveram no ano anterior à concessão da bolsa, 
melhores resultados a nível estadual na ordem do melhor resultado para o pior; 

g) Prioridade às modalidades ofertadas pelos projetos Esportivos 
do Município; 

h) No caso de modalidades não olímpicas será levada em 
consideração a cultura esportiva do município;  

§ 8° O atleta não contemplado em razão de insuficiente disponibilidade 
orçamentária da SEJUV, deverá ser incluído em lista de espera, cuja ordem de 
preferência deve observar os mesmos critérios deste regulamento. 

§ 9° No caso de abertura de vaga por desistência, substituição por penalidade 
e/ou aumento de disponibilidade orçamentária, com consequente convocação 
de atleta da lista de espera que trata o § 6º, o atleta receberá os valores da 
categoria proporcionais aos meses restantes do ano fiscal.  

Art. 8º Considerando o Art. 4º da lei 858/13, ficam definidos os seguintes valores 
máximos anuais por categoria:  

I. Categoria A: Até R$9.000,00 
II. Categoria B: Até R$ 8.000,00 
III. Categoria C: Até R$ 7.000,00 
IV. Categoria D: Até R$ 6.000,00 



 
 
 
 

 
 

 

V. Categoria E: Até R$ 4.500,00 
VI. Categoria F: Até R$ 3.000,00 
VII. Categoria G: Até R$ 1.500,00 
VIII. Categoria Estudantil – Até R$ 1.500,00 

Parágrafo Único – Os atletas que receberam auxílio financeiro no ano de 2017 
terão o valor recebido descontado do teto da categoria;  

Art. 9° A concessão da Bolsa-Atleta deverá ser requerida pelo beneficiário, 
mediante o preenchimento de formulário com opção de categoria, no setor de 
protocolo da Prefeitura Municipal de Anchieta, preferencialmente até o dia 18  
(dezoito) de setembro acompanhado dos seguintes documentos: 

I.  cópia do documento de identidade; 
II.  cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 

Fazenda); 
III.  comprovante de residência fixa atual, bem como, cartão de saúde 

da família. 
IV.  Comprovante de Escolaridade. 
V. autorização dos pais ou responsáveis em caso de atleta ou para-

atleta menor de 18 anos;  
VI. Comprovação de estar filiado ou associado à entidade fiscalizadora 

do seu esporte, dispensado no caso de bolsa atleta estudantil;  
VII. Currículo Esportivo incluindo a colocação nos eventos dos dois 

últimos anos;  
VIII. Apresentar o comprovante de frequência escolar, quando menor 

de 18 anos;  
IX. Comprovar os resultados obtidos no ano anterior, que lhe dão o 

direito de pleitear a bolsa atleta através da documentação oficial 
emitida pelo Ministério do Esporte, Secretaria de Esporte do 
Espírito Santo ou entidade de administração do Esporte;  

X. Plano esportivo contendo plano de treinamento, objetivos, metas e 
calendário das participações previstas para o ano de recebimento 
do benefício; 

XI. Portfólio com fotos, reportagens, mídias dos anos anteriores à 
concessão da bolsa; 

XII. Cópia da súmula da competição com resultado oficial que habilita 
o atleta a pleitear o benefício e o enquadra nas categorias citadas 
no Artº 4º  

XIII. Declaração da entidade estadual de administração do desporto 
(Federação) do Espírito Santo, reconhecida pela Confederação da 
respectiva modalidade e/ou Declaração da Entidade nacional de 
administração do desporto (Confederação), atestando que: o atleta 
está regularmente inscrito junto a ela; que o atleta não sofreu 
nenhuma penalidade imposta por Tribunais de Justiça Desportiva, 
Federação ou confederação das modalidades correspondentes no 



 
 
 
 

 
 

 

último biênio e que participou e obteve a primeira, segunda ou 
terceira colocação na competição esportiva de âmbito estadual, 
nacional ou internacional, conforme o caso, indicada no processo 
de inscrição, no ano imediatamente anterior àquele em que pleiteia 
a concessão do benefício e/ou declaração da entidade nacional de 
administração do desporto (confederação) da respectiva 
modalidade, dispensada no caso de Bolsa-Atleta na categoria 
estudantil; 

XIV. tratando-se de pedido de Bolsa-Atleta na categoria estudantil, 
declaração da instituição de ensino atestando que o atleta está 
regularmente matriculado, com indicação do respectivo curso e 
nível de estudo; encontra-se em plena atividade esportiva e 
participa regularmente de treinamento para futuras competições; 
participou e obteve a primeira, segunda ou terceira colocação, 
representando a instituição nos jogos estudantis nacionais 
organizados homologados, no ano imediatamente anterior àquele 
em que pleiteia a concessão do benefício; 

XV. Comprovante de graduação (faixa) no caso de atleta de lutas/artes 
marciais. 

§ 1° Os modelos das declarações de que trata este artigo serão disponibilizados 
pela SEJUV, no seguinte endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, s/nº Bairro 
Alvorada, Anchieta-ES. 

§ 2° Além da apresentação da documentação relacionada, o atleta deverá estar 
quite com a SEJUV, quanto à prestação de contas de eventual recebimento de 
auxílio financeiro pela lei nº858/13 no ano de 2017, em anos anteriores, ou 
demais órgãos da Administração Municipal. 

§ 3° Os atletas que fizerem o requerimento após o dia 18 (dezoito) de setembro, 
somente serão beneficiados caso as vagas não sejam totalmente preenchidas e 
ainda haja disponibilidade orçamentária.  

Art. 10. Deferida a concessão aos atletas aptos, será levado ao conhecimento 
do Conselho Municipal de Esportes e realizada a publicação de seus nomes no 
endereço eletrônico da prefeitura de Anchieta (www.anchieta.es.gov.br) e estes 
serão considerados Atletas Contemplados; 

§ 1° A concessão da Bolsa-Atleta somente gerará efeitos financeiros para cada 
Atleta Contemplado no mês da assinatura do termo de adesão e de 
compromisso, pelo beneficiário ou seu responsável legal. 

§ 2° O termo de adesão e de compromisso terá suas cláusulas e condições 
padronizadas pela SEJUV. 

http://www.anchieta.es.gov.br/


 
 
 
 

 
 

 

§ 3° O Atleta Contemplado que não assinar o Termo de Adesão e de 
compromisso, no prazo fixado, perderá o direito ao benefício. 

§ 4° O beneficio será cancelado quando: 

a) o atleta/paratleta deixar de satisfazer quaisquer dos requisitos exigidos 
para concessão; 

c) diante de condenação por uso de doping; 
d) comprovada utilização de declaração documento falso para obtenção 

do beneficio. 
e) Grave incontinência de conduta do atleta;  
f) condenação judicial ou administrativa transitado em julgado, e que 

condenado, em quaisquer crimes que gerem impedimento ao exercício de 
funções públicas, ou contratação com os Poderes Públicos;  

g) não aprovação da prestação de contas; 
 

Art. 11. O atleta contemplado com a Bolsa-Atleta obrigar-se a: 

I. autorizar o uso gratuito da sua imagem pela Prefeitura de Anchieta e pela 
SEJUV; 

II. divulgar a Bolsa-Atleta, a Prefeitura Municipal de Anchieta e a  SEJUV, nos 
eventos esportivos, nas competições, treinamentos, contatos com a imprensa e 
apresentações públicas; 

III. estampar, conforme critérios estabelecidos pela SEJUV, a logomarca da 
Prefeitura de Anchieta nos uniformes utilizados durante as competições, 
entrevistas, apresentações públicas e viagens com a finalidade de participar de 
eventos esportivos; 

IV. apresentar, para conhecimento e aprovação da SESPORT, imagens dos 
uniformes que serão utilizados nos eventos citados anteriormente, onde apareça 
a logomarca do Governo do Estado do ES; 

V. citar, a Prefeitura municipal de Anchieta e que é beneficiário da lei nº858/13 
nas entrevistas concedidas; 

VI. integrar, quando convocado, a seleção Capixaba da respectiva modalidade, 
em campeonatos regionais e nacionais, salvo impedimento devidamente 
justificado; 

VII. subir ao pódio para receber a medalha, troféu ou premiação com a Bandeira 
de Anchieta; 



 
 
 
 

 
 

 

VIII. participar de eventos e ações organizadas pela Prefeitura, quando for 
convocado; 

IX. realizar palestras nas escolas, quando for convocado pela SEJUV; 

 
Art. 12. O auxílio financeiro será depositado em duas parcelas, podendo ser 
cancelada a qualquer momento caso o atleta não cumpra suas obrigações; 
 

Art. 13. A prestação de Contas dos Valores recebidos será feita mensalmente e 
deverá conter:  

I. declaração própria, ou do responsável se menor de dezoito anos, 
de que os recursos recebidos a título de Bolsa-Atleta foram utilizados para 
custear as despesas de manutenção pessoal e esportiva do atleta beneficiado; 

II. declaração da respectiva entidade desportiva, ou da instituição 
de ensino no caso da categoria estudantil, atestando estar o atleta beneficiado 
em plena atividade esportiva. 

III. portfólio do atleta, com comprovação de participação em 
campeonatos e resultados obtidos nos mesmos, comprovação de gastos, fotos 
e registros. 

IV. notas fiscais e documentos oficiais que comprovem as 
despesas de acordo com o art. 6º da lei 858/2013. 

V. ficha financeira mensal de gastos; 

VI. relatório fotográfico das competições e treinamentos. 

Parágrafo Único – Eventuais resoluções do Conselho Municipal de Esportes, 
também deverão ser seguidas nas prestações de contas.  

Art. 14. A prestação de contas do atleta deverá ser apreciada pelo órgão gestor 
do Esporte e pelo Conselho Municipal de Esportes e os dois órgãos devem dar 
parecer sobre a prestação de contas; 

§ 1º Os valores não utilizados devem ser devolvidos à municipalidade; 

§ 2º O atleta só receberá nova parcela se tiver apresentado a prestação de 
contas e a mesma for aprovada.  

§ 3º A não aprovação da prestação de contas obrigará o atleta e paratleta ou seu 
responsável legal a restituir os valores recebidos indevidamente, além de ficar 
impedido de participar do programa bolsa-atleta, pelo período de 3 (três) anos. 



 
 
 
 

 
 

 

§ 4º Constatada irregularidade na prestação de contas ou se a mesma não for 
aprovada, a SEJUV deverá informar a secretaria de fazenda no prazo de 07 
(sete) dias, para que sejam canceladas as parcelas restantes do benefício do 
atleta. 

Art 15. Anualmente, no mês de dezembro, a SEJUV divulgará no endereço 
eletrônico www.anchieta.es.gov.br a relação de atletas e seus respectivos 
resultados e prêmios conquistados.   

Art. 16. A concessão do bolsa-atleta não gera qualquer vínculo entre o 
beneficiado e a administração pública municipal. 

Art. 17. Qualquer interessado poderá impugnar a concessão da Bolsa-Atleta 
junto à SEJUV, mediante requerimento, o qual deverá estar instruído com os 
elementos comprobatórios ou com os indícios que motivem a impugnação. 

§ 1° Formalizada a impugnação, será instaurado procedimento administrativo 
para aferir a responsabilidade do atleta, observado o contraditório e a ampla 
defesa. 

§ 2° Se a impugnação for acolhida será cancelada a Bolsa-Atleta, com 
ressarcimento à administração dos valores recebidos pelo atleta beneficiado, 
devidamente corrigidos, no prazo de sessenta dias a partir da data da notificação 
do devedor. 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão. 

Art. 19. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 
Registre-se. Publique-se e cumpra-se.  

 
 

Anchieta/ES, 04 de Setembro de 2.017 
 
 
 

FABRÍCIO PETRI 
PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA  
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